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DITERBITKAN BULAN MEI 2022

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS



DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 DID2022034771 20/05/2022 29  SATE LUWES, Cepat Saji, Hangat & Fresh

2 DID2022034772 20/05/2022 12  NN NO NAME

3 DID2022034773 20/05/2022 3  BenZskin

4 JID2022034774 20/05/2022 35  Bored Ape Yacht Club + logo

5 DID2022034775 20/05/2022 25  NEXT STOP ID + LOGO

6 JID2022034776 20/05/2022 39  Bored Ape Yacht Club + logo

7 DID2022034777 20/05/2022 3  Best Skin Care by dr Ester Selawa

8 D012022034789 20/05/2022 30  RISOL SIP KOETARADJA

9 DID2022034794 20/05/2022 30  HENSEM

10 D012022034797 20/05/2022 5  CR - Hati Gading

11 D012022034802 20/05/2022 30  YASMEEN HERBSMILKTEA

12 JID2022034993 21/05/2022 42  BLOCKCHAIN TALENT

13 DID2022034994 21/05/2022 3  AHES   (beserta lukisan logo merk nya)

14 DID2022034995 21/05/2022 9  FLOWTEX

15 DID2022034996 21/05/2022 30  PEARL STAR

16 DID2022034997 21/05/2022 29  PEARL STAR

17 DID2022034998 21/05/2022 34  METAFFES + LOGO

18 DID2022034999 21/05/2022 32  PEARL STAR

19 DID2022035000 21/05/2022 19  Bonalon

20 DID2022035001 21/05/2022 19  Salvalon

21 DID2022035002 21/05/2022 19  Epalon

22 DID2022035003 21/05/2022 19  KCG PIPE
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23 DID2022035004 21/05/2022 6  STEELIUM

24 JID2022035005 21/05/2022 35  MIE MASAK PASAR BARU JAMAN JADOEL

25 JID2022035006 21/05/2022 35  PEARL STAR

26 JID2022035007 21/05/2022 43  PEARL STAR

27 JID2022035008 21/05/2022 43  DIMSUM PENANG 36

28 DID2022035009 21/05/2022 31  SIMALEM ORGANIC FARM

29 DID2022035068 22/05/2022 25  S&D Clothing Apparel

30 DID2022035069 22/05/2022 29  Ayam Ngijo

31 DID2022035071 22/05/2022 30  Berkah Absyar

32 DID2022035072 22/05/2022 30  Li Tinunk

33 DID2022035073 22/05/2022 3  GLOW.ID CARE

34 DID2022035074 22/05/2022 29  AYAM GORENG KREMES RISKI

35 JID2022035075 22/05/2022 43  ARUI HOUSE 28

36 DID2022035076 22/05/2022 30  Henwin Say

37 DID2022035077 22/05/2022 3  Ocean Beauty

38 DID2022035078 22/05/2022 30  Angie Maharani

39 DID2022035079 22/05/2022 3  WM Beauty Skin

40 DID2022035092 22/05/2022 25  RAISIN  +   LOGO

41 DID2022035093 22/05/2022 30  EARSMA 89

42 DID2022035094 22/05/2022 25  CHASE WY

43 DID2022035095 22/05/2022 25  UPMILLER

44 DID2022035096 22/05/2022 30  GAYOBEANS COFFEE

45 DID2022035097 22/05/2022 20  Indah Jaya Furnihome
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46 DID2022035098 22/05/2022 30  EL'S COFFEE INTENSE

47 JID2022035099 22/05/2022 35  MAXPAY

48 DID2022035100 22/05/2022 25  POURCAF

49 DID2022035101 22/05/2022 9  MAXQUAD

50 DID2022035102 22/05/2022 31  MAGOLAB turn organic waste into useful

51 JID2022035103 22/05/2022 35  MAXQUAD

52 DID2022035135 23/05/2022 19  ZT LON

53 DID2022035136 23/05/2022 3  VINAF SKINCARE

54 JID2022035137 23/05/2022 35  LAPAKUKM

55 J132022035138 23/05/2022 45  FORSILADI

56 DID2022035139 23/05/2022 3  MANDATORY

57 DID2022035141 23/05/2022 5  LANTIH

58 DID2022035142 23/05/2022 30  Vidzki Choco Soes

59 J212022035143 23/05/2022 44  R-KLINIK

60 DID2022035144 23/05/2022 3  KP Beauty

61 DID2022035145 23/05/2022 20  STRIKE FANTASY

62 JID2022035146 23/05/2022 43  Okta Kitchen

63 DID2022035147 23/05/2022 29  Nonaku + Logo

64 DID2022035148 23/05/2022 28  STRIKE FANTASY

65 DID2022035150 23/05/2022 3  RAYONNER

66 DID2022035151 23/05/2022 3  DINESHCARA

67 DID2022035152 23/05/2022 29  NEWSUPERIOR

68 DID2022035153 23/05/2022 9  Eyeshare
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69 DID2022035154 23/05/2022 3  OT ACTIVE & LOGO

70 DID2022035155 23/05/2022 25  RESNLIGHT

71 JID2022035156 23/05/2022 35  ELMART

72 JID2022035157 23/05/2022 37  ELLAUNDRY

73 DID2022035157 23/05/2022 35, 38, 9, 41, 42  myarchery

74 J152022035158 23/05/2022 41  ungatawwa

75 DID2022035159 23/05/2022 3  DESIGNING COLOR LIQUID

76 DID2022035160 23/05/2022 3  SALADSKIN

77 JID2022035161 23/05/2022 43  JAKARTA BLUDER

78 JID2022035162 23/05/2022 43  FOOD RING

79 DID2022035163 23/05/2022 5  VARACON

80 JID2022035164 23/05/2022 42  Indrawan Nugroho

81 DID2022035164 23/05/2022 6  ROCIA

82 JID2022035165 23/05/2022 41  Indrawan Nugroho

83 JID2022035166 23/05/2022 43  Coklat Cocol

84 DID2022035167 23/05/2022 5  OT ACTIVE & LOGO

85 J152022035167 23/05/2022 43  KOALA + Logo

86 DID2022035168 23/05/2022 5  SAFU

87 DID2022035169 23/05/2022 1  FULLTEXPLUS

88 DID2022035170 23/05/2022 35, 3  KHANZA

89 DID2022035171 23/05/2022 10  SAFU

90 DID2022035172 23/05/2022 3  VEGETAMIN

91 JID2022035173 23/05/2022 44  SAFU
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92 DID2022035174 23/05/2022 8  OT ACTIVE & LOGO

93 JID2022035174 23/05/2022 35  DOCILWORKS

94 DID2022035175 23/05/2022 1  GALATEX

95 DID2022035176 23/05/2022 21  IDEALPACK

96 DID2022035177 23/05/2022 10  AltaGel

97 DID2022035178 23/05/2022 3  ALHABSYI DERMATOLOGI

98 D152022035179 23/05/2022 30  Onik + Logo

99 DID2022035180 23/05/2022 32  ALMAplus

100 DID2022035181 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

101 DID2022035182 23/05/2022 5  VEGETAMIN

102 DID2022035183 23/05/2022 3  Olfaction N '

103 DID2022035263 23/05/2022 5  SALADSKIN

104 JID2022035264 23/05/2022 35, 41, 42  EduBlast

105 DID2022035265 23/05/2022 25  BÉNIR APPAREL + Logo

106 DID2022035266 23/05/2022 30  KAKAP EMAS

107 DID2022035267 23/05/2022 3  OT ACTV & LOGO

108 JID2022035268 23/05/2022 35  BÉNIR APPAREL + Logo

109 DID2022035269 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

110 JID2022035270 23/05/2022 36  TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo

111 DID2022035271 23/05/2022 5  OT ACTV & LOGO

112 DID2022035272 23/05/2022 3  Moinu + logo

113 JID2022035273 23/05/2022 35  MUZY

114 DID2022035274 23/05/2022 3  NUSCENTARA

Halaman 6 dari 932



115 JID2022035275 23/05/2022 35  Nega Galeri

116 JID2022035276 23/05/2022 35  EUROFILTERTECH

117 DID2022035277 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

118 DID2022035278 23/05/2022 29  ROB'S RIBS

119 DID2022035279 23/05/2022 8  OT ACTV & LOGO

120 DID2022035280 23/05/2022 5  ARSENAL

121 JID2022035281 23/05/2022 43  Smutea Sumatera Tea

122 DID2022035282 23/05/2022 3  OT PUSH ACTIVE & LOGO

123 DID2022035283 23/05/2022 5  SofeeS

124 DID2022035284 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

125 DID2022035285 23/05/2022 5  Mr.Steryl

126 DID2022035286 23/05/2022 21  MOUNTAIN TREE + LUKISAN + KRAKTER
HURUF NON LATIN

127 JID2022035287 23/05/2022 35  HALU

128 DID2022035289 23/05/2022 9  openbuds

129 DID2022035290 23/05/2022 14  VALVIA

130 DID2022035291 23/05/2022 25  HG SELECTION

131 DID2022035292 23/05/2022 3  Lucienne LAB

132 DID2022035293 23/05/2022 5  OT PUSH ACTIVE & LOGO

133 DID2022035294 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

134 JID2022035295 23/05/2022 37  TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo

135 JID2022035296 23/05/2022 39  ALMAHAINDO FOR PUBLIC SERVICES

136 DID2022035297 23/05/2022 31  TAMA PREMIUM CAT LITTER

137 DID2022035298 23/05/2022 29  MORO & logo
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138 DID2022035299 23/05/2022 30  MOZZA ICE CREAM & LOGO

139 DID2022035300 23/05/2022 8  OT PUSH ACTIVE & LOGO

140 DID2022035302 23/05/2022 10  AirBiliNest

141 JID2022035303 23/05/2022 43  HEY, NI HAO

142 JID2022035305 23/05/2022 35  BELINO

143 JID2022035306 23/05/2022 36  DAMARA VILLAGE

144 DID2022035307 23/05/2022 30  CAP NAGA RAJA

145 DID2022035308 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

146 JID2022035309 23/05/2022 41  Creathink & Co

147 DID2022035309 23/05/2022 3  OT PUSH ACTV & LOGO

148 DID2022035310 23/05/2022 35, 25  CLUTHAR + Logo/Gambar

149 JID2022035310 23/05/2022 41  FHP LAW SCHOOL

150 JID2022035311 23/05/2022 45  IAI IKATAN APOTEKER INDONESIA

151 D152022035312 23/05/2022 29  PALLUBASA KAREBOSI

152 DID2022035313 23/05/2022 3  NEW HERBAL'S

153 DID2022035314 23/05/2022 18, 25  Rockin'Rider

154 JID2022035315 23/05/2022 43  EDUMEAL

155 DID2022035316 23/05/2022 25  SHOW OFF

156 DID2022035317 23/05/2022 17  GO SEAL SILICONE SEALANT

157 DID2022035318 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

158 DID2022035319 23/05/2022 30  BERAS AROMA ASLI

159 DID2022035320 23/05/2022 3  EmmaEmily Beauty

160 DID2022035321 23/05/2022 9  KLIKDOKTER + LOGO
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161 DID2022035322 23/05/2022 30  MASKUROH

162 JID2022035323 23/05/2022 37  EUROFILTERTECH

163 DID2022035324 23/05/2022 5  OT PUSH ACTV & LOGO

164 DID2022035325 23/05/2022 16  BARBEL

165 DID2022035326 23/05/2022 3  ZANITHA GLOW

166 JID2022035326 23/05/2022 36  CITAVILLE

167 J162022035327 23/05/2022 35  GANIRA

168 JID2022035327 23/05/2022 43  AMOREBEACH

169 DID2022035328 23/05/2022 9  TRANGQU

170 JID2022035328 23/05/2022 35  Ayam Se-Ekor

171 JID2022035329 23/05/2022 36  Logo bank pinar PT. BANK PERKREDITAN
RAKYAT

172 DID2022035329 23/05/2022 8  OT PUSH ACTV & LOGO

173 DID2022035330 23/05/2022 31  RPG-RAW PET GOURMET

174 DID2022035331 23/05/2022 3  NAYKHA

175 JID2022035331 23/05/2022 35  KLIKDOKTER + LOGO

176 DID2022035332 23/05/2022 16  DAMBELL

177 DID2022035333 23/05/2022 6  VN1LITE

178 JID2022035334 23/05/2022 36  DKND Gulden Investama

179 DID2022035335 23/05/2022 29  YOSHI BENTO

180 DID2022035336 23/05/2022 3  NADYZA skincare BY : DR. MARLINA +
Logo/Gambar

181 DID2022035337 23/05/2022 25  ANDRE VALENTINO SPORT

182 DID2022035338 23/05/2022 1  SEIKETSU

183 JID2022035339 23/05/2022 43  tentremrogo living space

Halaman 9 dari 932



184 DID2022035339 23/05/2022 29  GONION

185 DID2022035340 23/05/2022 32  SweetBay Logo

186 DID2022035341 23/05/2022 3  HEBO + LOGO

187 DID2022035342 23/05/2022 12  T AUTOPARTS

188 DID2022035343 23/05/2022 5  MAHAKAM LORENTZ

189 DID2022035344 23/05/2022 30  CAP SWAN INDONESIA DAN LOGO

190 JID2022035345 23/05/2022 38  mitranet PT ARSYA BINTANG NUSANTARA

191 DID2022035346 23/05/2022 16  TULIP + LUKISAN

192 JID2022035347 23/05/2022 41  Goldinfest

193 DID2022035348 23/05/2022 30  SweetLoch Logo

194 DID2022035349 23/05/2022 17  DAMBELL

195 DID2022035350 23/05/2022 3  Luks skin by putri

196 JID2022035350 23/05/2022 45  ( BADAR ) Barisan Pemuda Dan Rakyat
Sejahtera Indonesia

197 DID2022035375 23/05/2022 9  VOVE

198 DID2022035376 23/05/2022 9  KLIKDOKTER + LOGO

199 DID2022035377 23/05/2022 11  Kleen (klin)

200 DID2022035378 23/05/2022 29  Sate Maranggi Mang Udeng

201 DID2022035379 23/05/2022 29  YUM!

202 DID2022035380 23/05/2022 30  NAPU

203 DID2022035381 23/05/2022 32  RHINODEX

204 JID2022035382 23/05/2022 35  NATAK

205 DID2022035383 23/05/2022 16, 18, 35, 3, 21, 24, 25,
9, 41, 26, 43, 14  Vestia Zeta

206 JID2022035384 23/05/2022 35  KLIKDOKTER + LOGO
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207 DID2022035385 23/05/2022 3  UMW

208 DID2022035386 23/05/2022 32, 5  Gingered

209 DID2022035387 23/05/2022 25  Nonamanis

210 DID2022035388 23/05/2022 30  YUM!

211 JID2022035389 23/05/2022 44  KLIKDOKTER + LOGO

212 DID2022035390 23/05/2022 43, 30  Kopi Kapal Ferry

213 DID2022035391 23/05/2022 9, 41  ROLLIC

214 DID2022035392 23/05/2022 5  BLOSSOM GINGER

215 DID2022035393 23/05/2022 37, 9  Challenger

216 DID2022035394 23/05/2022 20  Parama (pa-ra-ma)

217 DID2022035395 23/05/2022 16, 18, 35, 3, 21, 24, 25,
9, 41, 26, 43, 14  Kaela Kovalskia

218 DID2022035396 23/05/2022 3  NBCglow By Nan Beauty

219 DID2022035397 23/05/2022 25  8AMITIES

220 DID2022035398 23/05/2022 3  OT AEGEA & LOGO

221 JID2022035399 23/05/2022 43  NATAK

222 DID2022035400 23/05/2022 3  MEANT TO BE + Logo

223 DID2022035401 23/05/2022 29  BLOSSOM GINGER

224 DID2022035402 23/05/2022 3  Benignus Skincare

225 DID2022035403 23/05/2022 16, 18, 35, 3, 21, 24, 25,
9, 41, 26, 43, 14  Kobo Kanaeru

226 JID2022035404 23/05/2022 35  Skinfo

227 DID2022035405 23/05/2022 9, 41  Logo

228 DID2022035406 23/05/2022 19  XOLABIT

229 DID2022035407 23/05/2022 5  OT AEGEA & LOGO
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230 JID2022035408 23/05/2022 35  KLIKDOKTER + LOGO

231 DID2022035409 23/05/2022 30  BLOSSOM GINGER

232 DID2022035410 23/05/2022 3  PROSPERITY

233 JID2022035411 23/05/2022 36  Pegadaian Tabungan Emas

234 DID2022035412 23/05/2022 7  BROCELLI

235 DID2022035413 23/05/2022 1  DUNIA AEROSOL

236 JID2022035414 23/05/2022 39  TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo

237 DID2022035415 23/05/2022 5  HAI DIETY

238 DID2022035416 23/05/2022 20  Bestiie

239 DID2022035417 23/05/2022 5  Logo

240 JID2022035418 23/05/2022 42  Logo

241 DID2022035419 23/05/2022 25  We3

242 JID2022035420 23/05/2022 44  Logo

243 JID2022035421 23/05/2022 41  TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo

244 DID2022035422 23/05/2022 5  MP

245 JID2022035423 23/05/2022 42  MP

246 DID2022035424 23/05/2022 30  It’s Bob@time + Lukisan

247 JID2022035425 23/05/2022 37  VINTARA + LOGO

248 JID2022035426 23/05/2022 44  MP

249 DID2022035427 23/05/2022 5  modern.pet

250 JID2022035428 23/05/2022 42  modern.pet

251 JID2022035429 23/05/2022 44  modern.pet

252 DID2022035430 23/05/2022 6  Logo
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253 DID2022035431 23/05/2022 3  Magnier.

254 JID2022035432 23/05/2022 43  TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo

255 DID2022035433 23/05/2022 30  It's Bob@tea + Lukisan

256 JID2022035434 23/05/2022 43  Jack Kopi

257 DID2022035495 24/05/2022 25  by doe

258 JID2022035496 24/05/2022 43  MIECIN

259 JID2022035497 24/05/2022 43  NUSAMEE

260 DID2022035498 24/05/2022 5  REALFOOD CLEANSE PASSION POWER

261 JID2022035499 24/05/2022 35  Bloeder Jepang Oshin + Logo

262 JID2022035500 24/05/2022 43  Takebarli + Lukisan

263 JID2022035501 24/05/2022 43  Sambal Bakar Trotoar

264 DID2022035502 24/05/2022 28  Maenland

265 DID2022035503 24/05/2022 25  Maenland

266 JID2022035504 24/05/2022 41  SIMO

267 JID2022035505 24/05/2022 42  SIMO

268 JID2022035506 24/05/2022 41  Maenland

269 DID2022035507 24/05/2022 20  SIMO

270 JID2022035508 24/05/2022 43  Tropical Minibar

271 JID2022035509 24/05/2022 41  maskot jiniso jeans, Genji

272 DID2022035511 24/05/2022 1  AGRO-GIBB

273 JID2022035512 24/05/2022 35  SUPERGLAM

274 DID2022035513 24/05/2022 5  Superglam

275 JID2022035514 24/05/2022 45  LEGALITAS PERIZINANMU
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276 DID2022035515 24/05/2022 9  COLORE.IN

277 DID2022035516 24/05/2022 3  SUPERGLAM

278 DID2022035517 24/05/2022 9  SHERY

279 JID2022035518 24/05/2022 42  SUPERGLAM

280 DID2022035519 24/05/2022 9  SUPERGLAM

281 DID2022035520 24/05/2022 3  Eldee Skincare + Logo

282 DID2022035521 24/05/2022 5  KYUSATA

283 DID2022035522 24/05/2022 3  Ghana Beauty Soap

284 DID2022035523 24/05/2022 25  MedLinn

285 DID2022035524 24/05/2022 10  KYUSATA

286 DID2022035525 24/05/2022 6  Clabecq

287 JID2022035526 24/05/2022 35  DUNIA RAK MINIMARKET + LUKISAN

288 JID2022035527 24/05/2022 35  JADIBOSS + LOGO

289 DID2022035528 24/05/2022 8  TCHERNOV PROFESSIONAL

290 DID2022035529 24/05/2022 35, 38, 9, 41, 42  DAAI TV logo

291 DID2022035530 24/05/2022 35, 6  ACS

292 DID2022035531 24/05/2022 3  OT AEGIS & LOGO

293 DID2022035532 24/05/2022 32  THE RELIC

294 DID2022035533 24/05/2022 12  HRM MOTORCYCLE PARTS

295 DID2022035534 24/05/2022 34  Tangiers

296 DID2022035535 24/05/2022 5  OT AEGIS & LOGO

297 DID2022035536 24/05/2022 7, 12  HENSCO MOTORCYCLE PARTS

298 DID2022035537 24/05/2022 32  ADEENA
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299 DID2022035538 24/05/2022 5  FORAFOSTRIN

300 DID2022035539 24/05/2022 16, 35, 36, 38  MEGA FINANCE

301 DID2022035540 24/05/2022 25  SIMPANSE

302 DID2022035541 24/05/2022 3  OT ISLA CAPRI & LOGO

303 DID2022035542 24/05/2022 10  bbet

304 DID2022035543 24/05/2022 24  la vonzza  HIGH QUALITY PRODUCT

305 DID2022035544 24/05/2022 25  babine + lukisan

306 DID2022035545 24/05/2022 5  REXMAAG

307 DID2022035546 24/05/2022 34  CALME LESS NICOTIN

308 DID2022035547 24/05/2022 5  OT ISLA CAPRI & LOGO

309 DID2022035548 24/05/2022 32  Sangkwe

310 DID2022035549 24/05/2022 36, 9  Gold Box

311 DID2022035550 24/05/2022 3  DERMACRISS

312 JID2022035551 24/05/2022 42  SCBD DATA CENTER

313 DID2022035552 24/05/2022 25  HERMOSA FAEYZA

314 DID2022035553 24/05/2022 3  ISLA

315 DID2022035554 24/05/2022 8  ISLA

316 DID2022035555 24/05/2022 5  OT ISLA & LOGO

317 DID2022035556 24/05/2022 25  LITTLE VIO + LOGO

318 DID2022035557 24/05/2022 30  KARYANI + LOGO

319 DID2022035558 24/05/2022 8  AEGEA

320 JID2022035559 24/05/2022 36  RASS CORP

321 DID2022035560 24/05/2022 3   SORIN SKIN   (beserta lukisan logo merk nya)
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322 DID2022035561 24/05/2022 3  de' Plastico  Plastic Reconstructive and
Aesthetic Clinic

323 DID2022035562 24/05/2022 8  AEGIS

324 D102022035563 24/05/2022 3  ALAMI BOTANICALS + LOGO

325 DID2022035565 24/05/2022 5  FORAMYL

326 DID2022035566 24/05/2022 30  Sultan Boba

327 DID2022035567 24/05/2022 32  BLOSSOM GINGER

328 DID2022035568 24/05/2022 21  bbet

329 DID2022035569 24/05/2022 17, 9  YS YOTSUGI CO., LTD. & Logo

330 DID2022035570 24/05/2022 26  Nadeldza

331 DID2022035571 24/05/2022 25  KANTHIL

332 DID2022035572 24/05/2022 8  ISLA CAPRI

333 DID2022035573 24/05/2022 16, 35, 36, 38  MEGA FINANCE

334 DID2022035574 24/05/2022 25  UON

335 DID2022035577 24/05/2022 5  FORAMIDA

336 JID2022035578 24/05/2022 39  m-ojek

337 DID2022035581 24/05/2022 25  Dude Di Dam

338 DID2022035582 24/05/2022 30  Amanda Snack Box

339 JID2022035583 24/05/2022 43  BEBEK GEMUK

340 DID2022035585 24/05/2022 5  etawa gamat

341 DID2022035586 24/05/2022 3  PERFUME BOOST

342 DID2022035588 24/05/2022 33  On The Rocks + logo

343 DID2022035589 24/05/2022 30  DELIZIA

344 DID2022035590 24/05/2022 7, 9  LUMINOUS

Halaman 16 dari 932



345 DID2022035591 24/05/2022 30  Karakter huruf Jepang Taiko-ban

346 DID2022035592 24/05/2022 25  Z & T

347 DID2022035593 24/05/2022 25  FITWEAR STUDIO & LOGO

348 DID2022035595 24/05/2022 3  PERFUME BOOSTER

349 DID2022035596 24/05/2022 22  DAMBELL

350 JID2022035597 24/05/2022 35  JAI

351 J052022035599 24/05/2022 37  Wenda Andre Laundry

352 DID2022035600 24/05/2022 5  SQUATOP

353 JID2022035601 24/05/2022 37  XOLABIT

354 DID2022035602 24/05/2022 31  BEENSAE CAT DAN LUKISAN

355 DID2022035604 24/05/2022 5  TON UP

356 JID2022035605 24/05/2022 35  STYLE PARK 1

357 DID2022035606 24/05/2022 34  GAN

358 DID2022035607 24/05/2022 25  CIRCLES

359 DID2022035608 24/05/2022 3  Sanno

360 DID2022035609 24/05/2022 34  CAIRO

361 DID2022035610 24/05/2022 9  MAGNUS

362 JID2022035611 24/05/2022 41  UMC Brain Development Programme

363 DID2022035612 24/05/2022 31  BEENTOP CAT DAN LUKISAN

364 DID2022035613 24/05/2022 4  CPCLUBE & Lukisan

365 JID2022035614 24/05/2022 41  LEXICONCERT

366 JID2022035615 24/05/2022 36  ARCON Griya Persada

367 DID2022035616 24/05/2022 4  CPCLUBE & Lukisan
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368 JID2022035617 24/05/2022 43  Sultan Boba

369 DID2022035619 24/05/2022 31  SAENAN 348 CR

370 DID2022035620 24/05/2022 9  SASA SAHAM + LUKISAN

371 DID2022035621 24/05/2022 7  AQUAPADD

372 DID2022035622 24/05/2022 3  PARAMAO

373 DID2022035623 24/05/2022 3  PARAMAO ROOT OIL

374 DID2022035624 24/05/2022 9  PALMIRA

375 JID2022035625 24/05/2022 35  FORDE

376 DID2022035626 24/05/2022 32  B - Water

377 DID2022035627 24/05/2022 3  PARAROOT OIL

378 JID2022035628 24/05/2022 41  SASA SAHAM (Sahabat UMKM) + LUKISAN

379 DID2022035629 24/05/2022 31  NOGON 255 CR

380 DID2022035630 24/05/2022 3  INTENSE ENRICHING SERUM

381 D082022035630 24/05/2022 3  MAHABELLE

382 JID2022035631 24/05/2022 41  Al Qonitat

383 DID2022035632 24/05/2022 30  POPUP

384 DID2022035634 24/05/2022 30  Karakter huruf Jepang Shin-uchi

385 JID2022035635 24/05/2022 41  DUNIA MENCEKAM

386 DID2022035636 24/05/2022 20  PRIORITY

387 DID2022035637 24/05/2022 25  GAUDI

388 DID2022035638 24/05/2022 30  BERACAH BAKEHOUSE + LUKISAN

389 JID2022035639 24/05/2022 43  PILLION + Logo

390 JID2022035640 24/05/2022 43  SANDWICH SOCIETY + LOGO
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391 DID2022035641 24/05/2022 12  POP

392 JID2022035642 24/05/2022 43  HOT STEAK AND SHAKE & Lukisan

393 DID2022035643 24/05/2022 30  MOMENTO

394 DID2022035644 24/05/2022 3  bresih

395 DID2022035645 24/05/2022 32  DERMALICIOUS + Logo

396 DID2022035646 24/05/2022 22  Daesung

397 JID2022035647 24/05/2022 37  XOLARE dan Gambar

398 DID2022035648 24/05/2022 30  SIMALEM ARTISAN TEA

399 DID2022035649 24/05/2022 25  AYZARA

400 DID2022035650 24/05/2022 31  ORAGI 866

401 DID2022035651 24/05/2022 30  Sisterhood

402 DID2022035652 24/05/2022 25  RAISHA COLLECTION

403 JID2022035653 24/05/2022 36  BALI PARADISE

404 DID2022035654 24/05/2022 32  POPUP

405 DID2022035655 24/05/2022 9  NAGOYA + LOGO

406 DID2022035656 24/05/2022 22  HEPY

407 DID2022035657 24/05/2022 20  FEDERAL

408 DID2022035658 24/05/2022 17  AKADECO

409 DID2022035659 24/05/2022 26  HERI HAIR

410 JID2022035660 24/05/2022 35  BERACAH BAKEHOUSE + LUKISAN

411 JID2022035661 24/05/2022 35  XOLARE dan Gambar

412 DID2022035662 24/05/2022 20  GOLDEN KING + LOGO

413 JID2022035663 24/05/2022 44  KANAKA BARBER & SHOP
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414 DID2022035664 24/05/2022 30  CHIPPY

415 DID2022035665 24/05/2022 5  DERMALICIOUS + Logo

416 DID2022035667 24/05/2022 22  Lucky Monkey

417 DID2022035668 24/05/2022 22  HEPI

418 JID2022035669 24/05/2022 36  XOLARE dan Gambar

419 JID2022035670 24/05/2022 42  MACRA

420 DID2022035671 24/05/2022 3  SKINDIFA + GAMBAR

421 DID2022035672 24/05/2022 3  MEN’S THEORY

422 DID2022035673 24/05/2022 30  ARLO

423 JID2022035674 24/05/2022 43  BERACAH BAKEHOUSE + LUKISAN

424 JID2022035675 24/05/2022 35  Herbalindomarket & Lukisan

425 DID2022035676 24/05/2022 3  lunela

426 DID2022035677 24/05/2022 20  DURABLE

427 DID2022035678 24/05/2022 25  Maxxme

428 JID2022035679 24/05/2022 39  NAZARET TOUR

429 DID2022035680 24/05/2022 22  HAPPY

430 DID2022035681 24/05/2022 25  DS

431 JID2022035682 24/05/2022 41  DUO SABUN COLEK

432 DID2022035683 24/05/2022 25  Panda Clothing

433 JID2022035684 24/05/2022 35  DUNIABUMBU & Lukisan

434 DID2022035685 24/05/2022 3  CESILOVE + LOGO

435 JID2022035686 24/05/2022 43  POPUP

436 DID2022035687 24/05/2022 3  EVERWHITE acnepair
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437 JID2022035688 24/05/2022 42  XOLARE dan Gambar

438 DID2022035689 24/05/2022 30  WOLFY

439 DID2022035690 24/05/2022 6  MS BOLT

440 DID2022035691 24/05/2022 3  DÈS VU

441 DID2022035692 24/05/2022 5  FORANOFOS

442 JID2022035693 24/05/2022 35  JOVAL

443 JID2022035694 24/05/2022 43  BURGER SOCIETY + LOGO

444 DID2022035695 24/05/2022 1  PUPUK AL JAWINUSANTARA

445 DID2022035696 24/05/2022 3  CERASKIN

446 DID2022035697 24/05/2022 30  GUMCA

447 DID2022035698 24/05/2022 3  PRIMA HOME

448 JID2022035699 24/05/2022 35  CIPTACITRACOMM + LOGO

449 DID2022035700 24/05/2022 29  POP UP

450 JID2022035701 24/05/2022 41  LOOP Coding

451 JID2022035702 24/05/2022 43  KANGKUNG BAKAR

452 DID2022035703 24/05/2022 30  LAFAYETTE AMORA

453 DID2022035704 24/05/2022 5  FORAZEB

454 DID2022035705 24/05/2022 20  Pavoluxe

455 JID2022035706 24/05/2022 43  INDISCHE 1931

456 JID2022035707 24/05/2022 35  WEIGHTRONX & Lukisan

457 DID2022035708 24/05/2022 30  BISCOLLO

458 DID2022035709 24/05/2022 25  PIONEER MAN

459 DID2022035710 24/05/2022 5  PRIMA HOME
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460 JID2022035710 24/05/2022 43  PIE SOCIETY + LOGO

461 DID2022035711 24/05/2022 3  DeBS

462 DID2022035712 24/05/2022 16, 35, 36, 38, 9, 42  paylaterBCA

463 JID2022035712 24/05/2022 41  PELATIHAN SHALAT SEMPURNA SEPERTI
TUNTUNAN NABI MUHAMMAD SAW

464 JID2022035713 24/05/2022 35  C&C GALLERY

465 DID2022035714 24/05/2022 25  kires

466 D102022035715 24/05/2022 25  DREAM DO BIGGER + LOGO

467 DID2022035715 24/05/2022 3  DRX CLINIC, Medical Aesthetics since 1999 &
Lukisan

468 DID2022035716 24/05/2022 3  doctorlogy + Logo

469 DID2022035718 24/05/2022 27  WALL3D

470 DID2022035719 24/05/2022 5  doctorlogy + Logo

471 DID2022035720 24/05/2022 9  BROOKLYN+

472 DID2022035721 24/05/2022 24  NAGAZZI = hanya penamaan

473 DID2022035722 24/05/2022 34  B BANI

474 DID2022035723 24/05/2022 9  NeutraDC + Logo

475 DID2022035724 24/05/2022 24  DEALOVA

476 DID2022035725 24/05/2022 30  POP UP

477 JID2022035726 24/05/2022 43  Kedai Pempek “ALA”

478 JID2022035727 24/05/2022 43  BEKEN MIRAE

479 JID2022035728 24/05/2022 43  PIZZA SOCIETY + LOGO

480 DID2022035729 24/05/2022 1  PUPUK LANGIT NUSANTARA

481 DID2022035730 24/05/2022 9  YANG TAK TERLIHAT

482 DID2022035731 24/05/2022 3  HOWIE Prima Sejahtera
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483 JID2022035732 24/05/2022 35  DERMALICIOUS + Logo

484 DID2022035733 24/05/2022 21  KLEAN KANTEEN

485 DID2022035735 24/05/2022 32  POP UP

486 DID2022035736 24/05/2022 14  HYL JEWELRY

487 DID2022035737 24/05/2022 30  Vinaya

488 JID2022035738 24/05/2022 43  P.A.C Pesona Aroma Cimanggis

489 DID2022035739 24/05/2022 29  Moerah

490 JID2022035740 24/05/2022 38  YANG TAK TERLIHAT

491 JID2022035741 24/05/2022 41  YANG TAK TERLIHAT

492 DID2022035742 24/05/2022 25  beeboo design

493 DID2022035743 24/05/2022 24  Vario

494 JID2022035745 24/05/2022 38  delimanet

495 JID2022035746 24/05/2022 35  QuickCEP

496 DID2022035747 24/05/2022 3  BEAUKA

497 DID2022035748 24/05/2022 9  STYELS

498 JID2022035749 24/05/2022 42  Krakatau International Port Solution

499 DID2022035750 24/05/2022 3  QQ Queen

500 DID2022035751 24/05/2022 5  VEGETUS

501 JID2022035752 24/05/2022 36  Pegadaian Gadai Tabungan Emas

502 JID2022035753 24/05/2022 42  QuickCEP

503 JID2022035754 24/05/2022 43  POP UP

504 JID2022035755 24/05/2022 43  DERMALICIOUS + Logo

505 JID2022035757 24/05/2022 36  Pegadaian Cicil Emas
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506 JID2022035758 24/05/2022 43  DURIAN LOVERS

507 JID2022035760 24/05/2022 36  Pegadaian Syariah Cicil Emas

508 JID2022035761 24/05/2022 36  Pegadaian Titipan Emas

509 DID2022035762 24/05/2022 18  Tamhs

510 DID2022035763 24/05/2022 25  naudy + LOGO

511 JID2022035764 24/05/2022 36  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

512 DID2022035765 24/05/2022 34  winx

513 DID2022035766 24/05/2022 29  Samiraos + logo

514 JID2022035767 24/05/2022 39  TIGA SEKAWAN PARKING & Logo

515 DID2022035768 24/05/2022 6  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

516 JID2022035769 24/05/2022 35  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

517 JID2022035770 24/05/2022 37  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

518 JID2022035771 24/05/2022 43  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

519 DID2022035772 24/05/2022 31  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

520 JID2022035773 24/05/2022 44  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

521 DID2022035774 24/05/2022 25  TIGA SEKAWAN GROUP & Logo

522 DID2022035775 24/05/2022 30  It's Bob@ Dre@m + Lukisan

523 JID2022035776 24/05/2022 35  NeutraDC + Logo

524 JID2022035777 24/05/2022 43  tanatap ARTISAN + LOGO

525 JID2022035778 24/05/2022 42  NeutraDC + Logo

526 DID2022035779 24/05/2022 16, 35, 36, 38, 9, 42  paylaterBCA

527 DID2022035780 24/05/2022 9  LOGO

528 JID2022035781 24/05/2022 42  DMDIO
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529 JID2022035783 24/05/2022 35  TOKO MAS PANTES BATANG + LOGO

530 DID2022035784 24/05/2022 3  ACNEPAIR by EVERWHITE

531 JID2022035785 24/05/2022 39  CARTER + LOGO

532 JID2022035786 24/05/2022 37  sinerco dan Logo

533 JID2022035787 24/05/2022 43  Our After-Hours

534 DID2022035788 24/05/2022 32  TR TANRALILI RAYA + LUKISAN

535 JID2022035789 24/05/2022 43  Our After-Hours

536 JID2022035790 24/05/2022 42  CARTER + LOGO

537 JID2022035791 24/05/2022 43  Nattaya Villa

538 JID2022035793 24/05/2022 35, 39  Batam Samudra Logistic & Shipping Services +
Logo

539 DID2022035794 24/05/2022 16  TEKLOCK + LOGO

540 JID2022035795 24/05/2022 42  TangerangNews.com

541 DID2022035796 24/05/2022 9, 41  ransverse + Logo

542 JID2022035797 24/05/2022 43  PAGI SIANG MALAM + LOGO

543 JID2022035798 24/05/2022 43  MH COFFEE INDONESIA + LOGO

544 DID2022035799 24/05/2022 12  ITI + LOGO

545 DID2022035800 24/05/2022 3  Karei Beauty + huruf kanzi

546 DID2022035801 24/05/2022 32  H2OWATERPLUS + Lukisan

547 JID2022035802 24/05/2022 35  Vapenoid + Logo

548 DID2022035803 24/05/2022 5  Nia Nature + Lukisan

549 DID2022035804 24/05/2022 5  EVERWILL by Dr.Wilianto + Logo Kupu-kupu

550 JID2022035805 24/05/2022 35  ESCATIVE + LOGO

551 DID2022035806 24/05/2022 30  SOUVLAKI
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552 DID2022035807 24/05/2022 9  APIK Technology + Logo

553 JID2022035808 24/05/2022 43  SOUVLAKI

554 JID2022035809 24/05/2022 41  ShaDaff motorsport

555 JID2022035811 24/05/2022 35  APIK Technology + Logo

556 JID2022035812 24/05/2022 37, 39  Bias Delta Pratama + Logo

557 JID2022035813 24/05/2022 43  ONTEL COFFEE

558 JID2022035814 24/05/2022 43  JAGOAN GO! + LOGO

559 JID2022035815 24/05/2022 41  APIK Technology + Logo

560 DID2022035816 24/05/2022 30  ONTEL COFFEE

561 JID2022035817 24/05/2022 39  INDOTRIP + LOGO

562 DID2022035818 24/05/2022 5  HE SHI CHANG BA BAO JI FENG SAN +
LUKISAN

563 DID2022035819 24/05/2022 3  Wonderlux

564 JID2022035820 24/05/2022 43  BALIDARISELATAN + LOGO

565 JID2022035821 24/05/2022 42  APIK Technology + Logo

566 JID2022035822 24/05/2022 43  KOJITORI + LOGO

567 DID2022035824 24/05/2022 25  whoopculture + Logo

568 DID2022035825 24/05/2022 25  NIBIRU + LOGO

569 DID2022035826 24/05/2022 3  UrGen

570 DID2022035828 25/05/2022 3  JV Beauty Skin

571 JID2022035829 25/05/2022 39  ORIENT + Lukisan

572 DID2022035830 25/05/2022 3  SOEMI

573 JID2022035831 25/05/2022 35  Sakura System Solutions + LOGO

574 DID2022035832 25/05/2022 3  skinfi
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575 JID2022035833 25/05/2022 42  Sakura System Solutions + LOGO

576 J282022035834 25/05/2022 42  LABORATORIUM PEDIA

577 DID2022035835 25/05/2022 32  Tlaga

578 J282022035836 25/05/2022 44  APOTEKPEDIA

579 DID2022035837 25/05/2022 12  TOP

580 DID2022035838 25/05/2022 18  J.COW GENUINE LEATHER PRODUCTS

581 DID2022035839 25/05/2022 31  maggup

582 DID2022035840 25/05/2022 9  JOYROY

583 DID2022035841 25/05/2022 29  TEMASRI

584 DID2022035842 25/05/2022 12  ARINDO

585 DID2022035843 25/05/2022 30  BOR

586 DID2022035845 25/05/2022 30  SM - SUMBER MURNI

587 JID2022035846 25/05/2022 36  Pegadaian Syariah Gadai Tabungan Emas

588 DID2022035847 25/05/2022 3  MAXCARE NATURAL WONDER

589 DID2022035848 25/05/2022 30  PONDOK SANTRI

590 DID2022035849 25/05/2022 19  QUAN RONG TEMPERED

591 D102022035850 25/05/2022 3  SOCIETA SKIN + LOGO

592 DID2022035851 25/05/2022 9  Solusi Walet

593 JID2022035852 25/05/2022 39  PAW

594 JID2022035853 25/05/2022 36  Pegadaian Mulia Konvensional

595 JID2022035854 25/05/2022 43  JANE DOUGH

596 DID2022035855 25/05/2022 18  FELIN OFFICIAL

597 DID2022035856 25/05/2022 1  LAKABA GFE
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598 D242022035858 25/05/2022 30  Erwin Susila Coffee

599 JID2022035859 25/05/2022 35  MST GOLF + logo

600 DID2022035860 25/05/2022 7  YUEBAO DAN LUKISAN

601 DID2022035861 25/05/2022 25  ELZEYA + LOGO

602 DID2022035862 25/05/2022 5  COOL PANDA + LUKISAN

603 DID2022035863 25/05/2022 5  TRICURE

604 DID2022035864 25/05/2022 3  Virie Rosyl + Lukisan/Logo

605 JID2022035865 25/05/2022 35  Nasi Telor Sentosa + Lukisan

606 DID2022035866 25/05/2022 5  ERTAFIL

607 DID2022035867 25/05/2022 21  RONA DAN LUKISAN

608 DID2022035868 25/05/2022 8  RONA DAN LUKISAN

609 DID2022035869 25/05/2022 18  Virie Rosyl + Lukisan/Logo

610 DID2022035870 25/05/2022 32  BALI RAIN

611 DID2022035871 25/05/2022 5  INNILO NUTRI-LOCK

612 DID2022035872 25/05/2022 25  AXI

613 JID2022035873 25/05/2022 43  SEMANGKOK REMPAH

614 DID2022035874 25/05/2022 29  INNILO NUTRI-LOCK

615 JID2022035875 25/05/2022 36  BALE' ARSA

616 DID2022035876 25/05/2022 35, 9  Photograms

617 DID2022035877 25/05/2022 7  KOMPRESOR ANGIN RHINO

618 DID2022035878 25/05/2022 1  INDO BORON 46

619 JID2022035879 25/05/2022 42  Solusi One + Logo

620 DID2022035880 25/05/2022 30  INNILO NUTRI-LOCK
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621 JID2022035881 25/05/2022 35  IMMI

622 JID2022035882 25/05/2022 35  TAP POINT + Logo

623 DID2022035883 25/05/2022 5  FORTISONE

624 DID2022035884 25/05/2022 5  Inner Armour

625 DID2022035885 25/05/2022 25  AOMI CLOTHING

626 JID2022035886 25/05/2022 43  Cafe de Flora

627 DID2022035887 25/05/2022 10  PGF+LOGO

628 JID2022035888 25/05/2022 41  gueguru.id

629 DID2022035889 25/05/2022 29  L-MEN LOSEWEIGHT

630 DID2022035890 25/05/2022 5  FOSBUVELL

631 DID2022035891 25/05/2022 28  SEPHIA

632 DID2022035892 25/05/2022 1  MASTER

633 DID2022035893 25/05/2022 3, 30  Hillary Farm

634 DID2022035894 25/05/2022 25  Virie Rosyl + Lukisan/Logo

635 DID2022035895 25/05/2022 7  PSC

636 DID2022035896 25/05/2022 29  L-MEN GAINMASS

637 DID2022035898 25/05/2022 9, 43  KaJogja

638 DID2022035900 25/05/2022 3  DAVON TREAT

639 DID2022035901 25/05/2022 11  OPTI

640 DID2022035902 25/05/2022 3  3LEANOR

641 DID2022035903 25/05/2022 25  Sheety Aisyah

642 DID2022035904 25/05/2022 11  PSC

643 DID2022035905 25/05/2022 4  MASTER
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644 DID2022035907 25/05/2022 10  M-ABP

645 JID2022035908 25/05/2022 44  MODERN PHYSIOTHERAPY & SPORTS
CLINIC

646 JID2022035909 25/05/2022 41  SPACE INVADERS

647 JID2022035910 25/05/2022 35  Tiano Group & logo = Merupakan suatu
penamaan

648 DID2022035911 25/05/2022 26  Virie Rosyl + Lukisan/Logo

649 JID2022035912 25/05/2022 43  STEAKNYA INDONESIA

650 DID2022035913 25/05/2022 5  ACNO

651 DID2022035914 25/05/2022 9  CONNECT BENGKEL DESIGN

652 JID2022035915 25/05/2022 35  DARUDA GOLD

653 DID2022035916 25/05/2022 11  REOLI SANITARY WARE

654 JID2022035917 25/05/2022 43  Grand Balisani Suites

655 DID2022035918 25/05/2022 30  SAMBAL-TIN & LUKISAN

656 JID2022035918 25/05/2022 43  AKAMSI DAN LOGO

657 JID2022035919 25/05/2022 43  Kefi Coffee & Eatery

658 JID2022035920 25/05/2022 35  Virie Rosyl + Lukisan/Logo

659 DID2022035921 25/05/2022 21  REOLI SANITARY WARE

660 D292022035922 25/05/2022 32  airkhairaat

661 DID2022035923 25/05/2022 9  LingoTalk

662 DID2022035924 25/05/2022 5  INNILO NUTRI-LOCK TECH

663 JID2022035925 25/05/2022 43  PIN rooms

664 DID2022035926 25/05/2022 29  INNILO NUTRI-LOCK TECH

665 DID2022035927 25/05/2022 1  INDO BORON 37

666 DID2022035928 25/05/2022 30  INNILO NUTRI-LOCK TECH
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667 DID2022035929 25/05/2022 17  OLAH PLASTIC

668 DID2022035930 25/05/2022 5  NUTRI-LOCK TECH

669 DID2022035931 25/05/2022 8  Xcan + Logo

670 JID2022035932 25/05/2022 35  AKOEPI & LOGO

671 JID2022035933 25/05/2022 40  DOSPrint Digital Omni Services

672 DID2022035934 25/05/2022 9  Be4T + LUKISAN

673 DID2022035935 25/05/2022 3  DEJU SKINCARE

674 DID2022035936 25/05/2022 3  CLEY FOR HEALTHY SKIN

675 DID2022035937 25/05/2022 29  NUTRI-LOCK TECH

676 DID2022035938 25/05/2022 29  CHICKEN KARGO

677 JID2022035939 25/05/2022 41  GOLF ARENA + logo

678 JID2022035940 25/05/2022 41  TAMAN LANGIT

679 DID2022035941 25/05/2022 30  NUTRI-LOCK TECH

680 DID2022035942 25/05/2022 25  COOUV

681 DID2022035943 25/05/2022 35, 28  Sport77

682 DID2022035944 25/05/2022 5, 29  Arohatia and design

683 DID2022035945 25/05/2022 5  DR.PET DIAPER

684 JID2022035946 25/05/2022 39  LOGO PUTRA

685 JID2022035947 25/05/2022 36  ISTANAKU + LUKISAN

686 JID2022035948 25/05/2022 43  SABLE  CAFE & Logo

687 JID2022035949 25/05/2022 43  AKOEPI & LOGO

688 DID2022035950 25/05/2022 3  ATH-THIIB

689 DID2022035951 25/05/2022 5  INNILO NUTRI-MALT
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690 JID2022035951 25/05/2022 44  ELSthetic

691 JID2022035952 25/05/2022 42  djoin

692 JID2022035953 25/05/2022 35  Chulifier Petshop

693 DID2022035954 25/05/2022 25  Quince

694 DID2022035955 25/05/2022 5  MOMISETRON

695 JID2022035956 25/05/2022 42  JINGLE MINING

696 DID2022035957 25/05/2022 28  Princess AMEENAH

697 DID2022035958 25/05/2022 30  PURE + LOGO

698 JID2022035959 25/05/2022 35  JINGLE MINING

699 DID2022035960 25/05/2022 29  INNILO NUTRI-MALT

700 JID2022035961 25/05/2022 41  SEKOLAH INTERNASIONAL SURABAYA

701 JID2022035962 25/05/2022 35  Making Magic Happen

702 JID2022035963 25/05/2022 39  PT. BINTANG UTARA PUTRA

703 DID2022035964 25/05/2022 3  gija

704 DID2022035965 25/05/2022 25  FULL COVER

705 DID2022035966 25/05/2022 5  APIFAR

706 DID2022035967 25/05/2022 7  JINGLE MINING

707 DID2022035968 25/05/2022 10  UBALANCE

708 DID2022035969 25/05/2022 9  JINGLE MINING

709 DID2022035970 25/05/2022 34  CASABLANCA MENTHOL

710 JID2022035971 25/05/2022 41  ORLINS EVENT PLANNER

711 DID2022035972 25/05/2022 9  Making Magic Happen

712 JID2022035972 25/05/2022 37  Jogja Restorasi Velg
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713 DID2022035973 25/05/2022 30  INNILO NUTRI-MALT

714 JID2022035974 25/05/2022 41  Quranization

715 JID2022035975 25/05/2022 35  EZREN

716 DID2022035976 25/05/2022 25  VIQAST

717 JID2022035977 25/05/2022 43  HELIOS BAR & RESTO

718 JID2022035978 25/05/2022 35, 37  Bias Mandiri

719 DID2022035979 25/05/2022 25  EL DAFFA DAN LUKISAN

720 DID2022035980 25/05/2022 20  GATUNGZU HENGER & Lukisan

721 DID2022035981 25/05/2022 5  DOXAFAR

722 JID2022035982 25/05/2022 44  AGRIDESA & LOGO

723 DID2022035983 25/05/2022 16  BLUE SHARK

724 DID2022035984 25/05/2022 30  The Bobahouse + Lukisan

725 D112022035985 25/05/2022 3  CELESTALE

726 DID2022035986 25/05/2022 27  FITSPORT

727 DID2022035987 25/05/2022 5  DUTAPROS

728 DID2022035988 25/05/2022 3  myuri        (beserta logo merk nya)

729 DID2022035989 25/05/2022 3  Vexya Beauty Care

730 DID2022035990 25/05/2022 30  ASTRO

731 DID2022035991 25/05/2022 3  Ocala

732 JID2022035992 25/05/2022 36  Making Magic Happen

733 DID2022035993 25/05/2022 5  INNILO VITA-MALT

734 DID2022035994 25/05/2022 3  KOPARI

735 JID2022035995 25/05/2022 35  WAKISHOP
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736 JID2022035997 25/05/2022 41  STULOKAL

737 JID2022035998 25/05/2022 35  GATUNGZU HENGER & Lukisan

738 DID2022036000 25/05/2022 3  Fasung Beauty Care

739 JID2022036001 25/05/2022 43  HELIOS BAR & RESTO

740 DID2022036002 25/05/2022 3  RAISH SKIN & BEAUTY

741 JID2022036003 25/05/2022 38  Making Magic Happen

742 DID2022036005 25/05/2022 5  NAWANGLANGIT DAN LOGO

743 JID2022036006 25/05/2022 43  SKY PASTA

744 DID2022036007 25/05/2022 29  INNILO VITA-MALT

745 DID2022036008 25/05/2022 9  CARGLOFF

746 DID2022036009 25/05/2022 32  S3 MATTO

747 DID2022036010 25/05/2022 9  MobED

748 JID2022036011 25/05/2022 37  Metis Energy

749 JID2022036012 25/05/2022 42  Making Magic Happen

750 JID2022036013 25/05/2022 43  The Bobahouse + Lukisan

751 DID2022036014 25/05/2022 3  BRAILLAF     (beserta logo merk nya)

752 DID2022036015 25/05/2022 28  MONKEFIT

753 DID2022036016 25/05/2022 5  SAXOMET

754 JID2022036017 25/05/2022 39  Metis Energy

755 DID2022036018 25/05/2022 25  Annabella Dressmaker

756 DID2022036019 25/05/2022 25  A-JO CLOTHING

757 DID2022036021 25/05/2022 9  BB LIVE + logo

758 DID2022036022 25/05/2022 9  CARTELO + LOGO
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759 JID2022036023 25/05/2022 40  Metis Energy

760 DID2022036024 25/05/2022 30  INNILO VITA-MALT

761 DID2022036025 25/05/2022 3  BERLIAN BEAUTY

762 DID2022036026 25/05/2022 18  NEUTRALWORKS.

763 DID2022036027 25/05/2022 9  Berani Maju

764 DID2022036028 25/05/2022 4  SCANDIA HOME & LOGO

765 J112022036029 25/05/2022 43  DAILY MIX

766 DID2022036030 25/05/2022 28  FITSPORT

767 JID2022036031 25/05/2022 35  Berani Maju

768 DID2022036032 25/05/2022 11  BB LIVE + logo

769 DID2022036033 25/05/2022 5  ESAMLO

770 D242022036034 25/05/2022 11  Mosi Mosi

771 DID2022036034 25/05/2022 2  TECHNO PAINT + LOGO

772 DID2022036035 25/05/2022 8  KAGON

773 DID2022036037 25/05/2022 11  Andalan Enzymatic

774 DID2022036038 25/05/2022 24  NEUTRALWORKS.

775 DID2022036039 25/05/2022 25  IMAdis Collection

776 DID2022036040 25/05/2022 5  ESTRAFEM

777 DID2022036041 25/05/2022 25  BLACKSIGHT DAN LUKISAN

778 DID2022036042 25/05/2022 7  SAKAI

779 DID2022036043 25/05/2022 14  CARTELO + LOGO

780 DID2022036044 25/05/2022 25  Hwm

781 DID2022036045 25/05/2022 3  FRAMOS SCENT
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782 DID2022036046 25/05/2022 9  JORU YUAMU SAKU HATA GEL

783 DID2022036047 25/05/2022 19  LUKISAN MEDALI

784 DID2022036048 25/05/2022 27  El-Jadeed

785 DID2022036049 25/05/2022 9  JBD JINGBAIDAO

786 DID2022036050 25/05/2022 25  BUSTOP

787 DID2022036051 25/05/2022 3  LAPRINCESSA + LOGO

788 DID2022036052 25/05/2022 3  LECHILA HEALTHY SKINCARE

789 JID2022036052 25/05/2022 35, 37  SEMA SAMUDRA ENERGI MANDIRI

790 DID2022036053 25/05/2022 32  HI CLEAN

791 JID2022036054 25/05/2022 36  Berani Maju

792 DID2022036055 25/05/2022 30  MADU RB

793 DID2022036056 25/05/2022 30  KOPI BANGGOEL

794 DID2022036057 25/05/2022 16  CARTELO + LOGO

795 JID2022036058 25/05/2022 36  Accel

796 JID2022036059 25/05/2022 38  Berani Maju

797 DID2022036060 25/05/2022 17  LOCIS + LOGO

798 JID2022036061 25/05/2022 43  GOOD ME + HURUF KANJI

799 DID2022036062 25/05/2022 16  BONA

800 DID2022036063 25/05/2022 34  DAIVO

801 JID2022036064 25/05/2022 42  Berani Maju

802 DID2022036065 25/05/2022 8  SCANDIA HOME & LOGO

803 JID2022036066 25/05/2022 43  TORA KARAAGE + Gambar + Huruf Kanji

804 DID2022036067 25/05/2022 25  805RING CLOTH DAN LUKISAN
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805 DID2022036068 25/05/2022 18  CARTELO + LOGO

806 DID2022036069 25/05/2022 3  SUNRISE

807 JID2022036070 25/05/2022 36  GABA

808 DID2022036071 25/05/2022 25  NEW BG STAR

809 DID2022036072 25/05/2022 9  AMANDA

810 JID2022036073 25/05/2022 35  SOLUSI FISKAL ANALIS

811 DID2022036074 25/05/2022 30  QS

812 JID2022036075 25/05/2022 42  INASTEK

813 DID2022036076 25/05/2022 28  CARTELO + LOGO

814 DID2022036077 25/05/2022 11  SCANDIA HOME & LOGO

815 DID2022036078 25/05/2022 5  GSH

816 DID2022036079 25/05/2022 25  GALDY

817 DID2022036080 25/05/2022 10  LUKISAN

818 DID2022036081 25/05/2022 28  UBALANCE

819 DID2022036082 25/05/2022 29  MBM

820 DID2022036083 25/05/2022 28  LUKISAN

821 JID2022036084 25/05/2022 35  IEBNAG

822 JID2022036085 25/05/2022 43  KALMA

823 DID2022036086 25/05/2022 1  COOLPACK + LOGO ( logo coolpack )

824 DID2022036087 25/05/2022 18  SCANDIA HOME & LOGO

825 JID2022036088 25/05/2022 41  JASATURNITIN

826 DID2022036089 25/05/2022 32  BALILIKER

827 DID2022036090 25/05/2022 3  GSH
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828 DID2022036091 25/05/2022 33  BALILIKER

829 DID2022036092 25/05/2022 19  HI PRO PIPE

830 DID2022036093 25/05/2022 32  LIKERBALI

831 DID2022036094 25/05/2022 25  MsVin's dan Logo

832 DID2022036095 25/05/2022 21  SIP

833 DID2022036096 25/05/2022 21  SUPERINDO

834 DID2022036097 25/05/2022 33  LIKERBALI

835 DID2022036098 25/05/2022 29  IWADE STRAIN 101

836 DID2022036099 25/05/2022 32  LUWAKLIKER

837 JID2022036100 25/05/2022 35, 36  Celadon

838 DID2022036101 25/05/2022 3  NGM BEAUTY GLOW

839 DID2022036102 25/05/2022 33  LUWAKLIKER

840 DID2022036103 25/05/2022 29  TAKEBAR LI

841 DID2022036105 25/05/2022 20  JAVAPREM + LOGO JV

842 JID2022036106 25/05/2022 35  SJB + LOGO

843 DID2022036107 25/05/2022 11  JAVAMEN + LOGO JV

844 DID2022036108 25/05/2022 30  TAKEBAR LI

845 DID2022036109 25/05/2022 11  JAVAFIT + LOGO JV

846 JID2022036110 25/05/2022 35  TAKEBAR LI

847 DID2022036111 25/05/2022 16  ENVILO

848 DID2022036112 25/05/2022 3  GENE GLOW

849 DID2022036113 25/05/2022 16  INSPIRA + LOGO

850 DID2022036114 25/05/2022 25  Samoic + Logo
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851 DID2022036116 25/05/2022 25  NEUTRALWORKS.

852 DID2022036117 25/05/2022 25  KAMARAN + LUKISAN

853 JID2022036118 25/05/2022 35  PETSMART Logo

854 DID2022036119 25/05/2022 20  OLIV

855 DID2022036120 25/05/2022 17  JAVABOD + LOGO JV

856 DID2022036121 25/05/2022 25  JAZIRAH KAMARAN + LUKISAN

857 JID2022036122 25/05/2022 43  EMAZING + LOGO

858 DID2022036123 25/05/2022 29  EMAZING + LOGO

859 DID2022036124 25/05/2022 5  OLOLA

860 DID2022036125 25/05/2022 30  Beras Mbah Trubus + Logo

861 DID2022036126 25/05/2022 30  RAJA RASA

862 DID2022036127 25/05/2022 3  VOTIA BEAUTY + LOGO

863 DID2022036128 25/05/2022 30  Madu Tava + Logo

864 DID2022036129 25/05/2022 9  ELAVO + LOGO

865 DID2022036130 25/05/2022 9  DAYMOOD

866 DID2022036131 25/05/2022 9  NIGHTMOOD

867 DID2022036132 25/05/2022 3  SKINICA

868 DID2022036133 25/05/2022 30  BATAM COFFEE + LOGO

869 DID2022036134 25/05/2022 25  OVERBLUE + LUKISAN

870 DID2022036135 25/05/2022 7  ONITSUKA

871 DID2022036136 25/05/2022 9  LALISA

872 DID2022036137 25/05/2022 3  Dare To Glow + Lukisan

873 JID2022036138 25/05/2022 42  GOFLEET + LOGO
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874 DID2022036139 25/05/2022 34  CandyBar + Lukisan

875 JID2022036140 25/05/2022 43  HOKI KITCHEN + Logo

876 JID2022036141 25/05/2022 39  GOFLEET + LOGO

877 JID2022036142 25/05/2022 38  GOFLEET + LOGO

878 JID2022036143 25/05/2022 35  GOFLEET + LOGO

879 DID2022036144 25/05/2022 9  GOFLEET + LOGO

880 DID2022036145 25/05/2022 1  FEILIPHOS + LUKISAN

881 DID2022036146 25/05/2022 3  NY MN DY NYAMANDAY

882 DID2022036147 25/05/2022 29  Shifa Gold Healthy + Lukisan

883 DID2022036148 25/05/2022 1  ISCO + LOGO

884 DID2022036150 25/05/2022 6  ISCO + LOGO

885 J082022036151 25/05/2022 43  adalah kopi spesialti + Logo

886 DID2022036152 25/05/2022 16  DUMAI + Lukisan

887 DID2022036153 25/05/2022 25  VALDO FOOTWEAR + LOGO

888 DID2022036154 25/05/2022 31  GAJAH SEGITIGA + LUKISAN

889 JID2022036155 25/05/2022 35  SAVIN

890 JID2022036156 25/05/2022 35  TOKOKURNIABABY.ID

891 JID2022036157 25/05/2022 39  FORECASTLE SHIPPING & LOGISTICS +
Lukisan

892 DID2022036158 25/05/2022 29  NAHLA DATES

893 DID2022036159 25/05/2022 25  TOKOKURNIABABY.ID

894 DID2022036160 25/05/2022 29  SALOMA DATES

895 JID2022036161 26/05/2022 39  HEINT LOGISTICS + Lukisan

896 DID2022036162 26/05/2022 3  SYNDERM
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897 JID2022036163 26/05/2022 35  BangunanKu

898 DID2022036164 26/05/2022 5  SYNDERM

899 DID2022036165 26/05/2022 25  GHAUDENS

900 DID2022036166 26/05/2022 5  DUO OFFICIAL

901 DID2022036168 26/05/2022 25  BATIK ARSYA KENCANA

902 DID2022036169 26/05/2022 3  BeU

903 DID2022036170 26/05/2022 3  DIYORI

904 DID2022036171 26/05/2022 29  GOMILK

905 DID2022036172 26/05/2022 30  Dapur K3

906 DID2022036173 26/05/2022 1  PUPUK RJ KAMERAN

907 DID2022036174 26/05/2022 29, 30  NADINE WIBOWO + LOGO

908 DID2022036175 26/05/2022 3  Jeng Asih

909 JID2022036176 26/05/2022 44  D'EXECUTIVE

910 DID2022036177 26/05/2022 25  BATIK SJ SUNAN JAWA + LOGO

911 DID2022036178 26/05/2022 3  MOISTURO SKIN BARRIER

912 DID2022036179 26/05/2022 9  HUSHIN + HURUF KANJI + GAMBAR

913 DID2022036180 26/05/2022 29  PRO ETTA GOATMILK + GAMBAR

914 DID2022036181 26/05/2022 6  JAYA ABADI STEEL

915 DID2022036182 26/05/2022 32  AkioFit BIUTY

916 JID2022036184 26/05/2022 35  DEAR DIAMOND

917 DID2022036185 26/05/2022 7  MODULaR HYDRAULIC

918 JID2022036186 26/05/2022 40  GUNADI PUTRA NUSANTARA + LUKISAN

919 JID2022036187 26/05/2022 39  GTN GUNADI TRANS NUSANTARA
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920 DID2022036188 26/05/2022 16, 40  Cloudlovered

921 DID2022036189 26/05/2022 30  CHIKO

922 JID2022036190 26/05/2022 41  Canvas

923 JID2022036191 26/05/2022 42  Kompetensi Indonesia

924 JID2022036192 26/05/2022 35  DEPO JAYA BANGUNAN

925 DID2022036193 26/05/2022 3  Lolimate

926 DID2022036194 26/05/2022 32  CISALAM dan LOGO

927 DID2022036196 26/05/2022 7  SELLPUMP

928 DID2022036198 26/05/2022 34  Val Cigarro + Lukisan

929 DID2022036199 26/05/2022 3  TAMOTO

930 DID2022036200 26/05/2022 9  SELLPUMP

931 DID2022036201 26/05/2022 5  MF

932 DID2022036202 26/05/2022 12  PCS C.U

933 DID2022036204 26/05/2022 25  MF

934 DID2022036205 26/05/2022 25  AUTLER

935 DID2022036206 26/05/2022 25  Logo Alesha Collection

936 DID2022036207 26/05/2022 5  Huruf Kanji

937 DID2022036208 26/05/2022 29  TIBER

938 DID2022036209 26/05/2022 25  Fenne

939 DID2022036210 26/05/2022 16  MS-KK

940 DID2022036211 26/05/2022 16  MS-MK

941 DID2022036212 26/05/2022 3  BECLEAN n Fresh

942 DID2022036213 26/05/2022 16  MS-H
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943 DID2022036214 26/05/2022 16  MS-M

944 DID2022036215 26/05/2022 25  BANIO

945 DID2022036216 26/05/2022 16  MS-K

946 DID2022036217 26/05/2022 16  MA-KK

947 DID2022036218 26/05/2022 16  UDANG GALAH

948 DID2022036219 26/05/2022 16  KIJANG VIOLET

949 DID2022036220 26/05/2022 16  KIJANG BIRU

950 DID2022036221 26/05/2022 16  LEMON SUPER

951 DID2022036222 26/05/2022 16  SUPER WALET

952 DID2022036223 26/05/2022 34  VIRGINIA S ROSE

953 DID2022036224 26/05/2022 9  IZIFILL

954 DID2022036225 26/05/2022 3, 5  Chrysa

955 JID2022036226 26/05/2022 35  SECONDSKIN

956 DID2022036227 26/05/2022 3  TheLips

957 DID2022036228 26/05/2022 21  SAKTITOOLS + LOGO

958 DID2022036229 26/05/2022 8  SAKTITOOLS + LOGO

959 DID2022036230 26/05/2022 7  SAKTITOOLS + LOGO

960 JID2022036231 26/05/2022 35, 41  FASHIONESA

961 DID2022036232 26/05/2022 9  Purimet

962 JID2022036233 26/05/2022 43   SA’MESA DI NONNA

963 DID2022036234 26/05/2022 3  Seën Care

964 DID2022036235 26/05/2022 3  Maysaro GLOW,

965 DID2022036236 26/05/2022 3  Local Glow
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966 DID2022036237 26/05/2022 11  Purimet

967 JID2022036238 26/05/2022 35  SHEZ DRINK

968 DID2022036239 26/05/2022 3  AYOU SKIN

969 JID2022036240 26/05/2022 43  CrypDonut

970 DID2022036241 26/05/2022 30  CrypDonut

971 JID2022036242 26/05/2022 35  SATVIKA BHOGA

972 DID2022036243 26/05/2022 25  TETHUNA

973 JID2022036244 26/05/2022 43  Dia (Delicious is absolute)

974 DID2022036245 26/05/2022 9  FRANK GOLD + LUKISAN

975 DID2022036246 26/05/2022 14  FRANK GOLD + LUKISAN

976 DID2022036247 26/05/2022 16  FRANK GOLD + LUKISAN

977 JID2022036248 26/05/2022 35  FRANK GOLD + LUKISAN

978 DID2022036249 26/05/2022 30  WAV

979 DID2022036250 26/05/2022 25  SICKMYND + LOGO

980 JID2022036251 26/05/2022 37  FRANK GOLD + LUKISAN

981 JID2022036252 26/05/2022 38  FRANK GOLD + LUKISAN

982 JID2022036253 26/05/2022 40  FRANK GOLD + LUKISAN

983 JID2022036254 26/05/2022 41  FRANK GOLD + LUKISAN

984 JID2022036255 26/05/2022 42  FRANK GOLD + LUKISAN

985 JID2022036256 26/05/2022 37  MFLASH + Lukisan

986 DID2022036257 26/05/2022 3, 5  DEAR CALYSTA + LOGO

987 DID2022036258 26/05/2022 30  Teh Gepuk + Lukisan

988 DID2022036259 26/05/2022 29  BATATA
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989 DID2022036260 26/05/2022 25  HSP06 + LOGO

990 JID2022036261 26/05/2022 43  Mahana Living + Logo

991 DID2022036262 26/05/2022 25  Mod n Rock

992 DID2022036263 26/05/2022 7  SEM

993 JID2022036264 26/05/2022 43  JKW Jessica Kumala Wongso + Lukisan

994 DID2022036265 26/05/2022 25  THREE CATS + LOGO

995 DID2022036266 26/05/2022 5  3D TONG REN TANG AN KUNG NIU HUANG

996 JID2022036267 26/05/2022 41  DEWAN JAMU INDONESIA + LOGO

997 DID2022036268 26/05/2022 25  KARIMAKE + LOGO

998 DID2022036269 26/05/2022 5  3D LI SHIH CHEN – AN KUNG NIU HUANG
WAN

999 JID2022036270 26/05/2022 35  ELANODE + LOGO

1000 JID2022036271 26/05/2022 37  VOLTARA + LOGO

Jakarta, 30/05/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:11:18
540   EtiketDID2022034771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ki Maja No. 27 LK. 111, Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

Riski Dewita Putri

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 :

: SATE LUWES, Cepat Saji, Hangat & Fresh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bumbu Sate; Sate Ayam; Sate Bulayak; Sate Daging Sapi; Sate Ikan; Sate Kambing; Sate Kelinci; Sate Lilit; Sate

Makanan Laut (Seafood); Sate Matang; Sate Payau; Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sate Telur Ayam; Sate Telur Burung;
Sate Udang; Sate Yang dipanggang; Sate klathak; sate [daging panggang yang ditusuk]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:12:11
540   EtiketDID2022034772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Stasiun Dalam No. 1-I Medan, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Medan, Kota
Medan, Sumatera Utara

Suwarno Tjia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NN NO NAME
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Bodi mobil; Bracket

plat nomor kendaraan; Casis kendaraan; Selubung engkol untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; alarm
antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk kendaraan darat; ban untuk roda
kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk kendaraan darat; hub untuk roda
kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk kendaraan; kampas kopling untuk
kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan sport; kendaraan yang dirancang untuk
banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi kendaraan; mesin untuk kendaraan darat;
mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa barang untuk kendaraan; penutup
kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam
kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan; roda kendaraan;
roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda motor (sayap
(fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor untuk kendaraan darat;
standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki bahan bakar untuk
kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper kaca depan mobil;
wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Kap
mobil; Nap roda kendaraan; Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; Sadel sepeda; Sasis kendaraan; Tuas Kopling; Velg untuk
roda kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil
pengereman; as roda untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan darat; as untuk sistem suspensi udara di kendaraan; bagian
struktural untuk kendaraan darat; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural untuk sepeda motor; bantal kursi mobil;
bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan rem cakram untuk kendaraan; batang torsi untuk mobil; batang torsi untuk
suspensi kendaraan darat; blok rem untuk kendaraan darat; brake drums untuk kendaraan; bumper kendaraan; bumper untuk
mobil; crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin; dashboard untuk kendaraan; dashboard untuk mobil; daun
mata air untuk suspensi kendaraan darat; gagang pintu untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; gear box untuk kendaraan
darat; grip stang untuk sepeda motor; handle rem/kopling; indikator arah untuk kendaraan darat; jendela untuk kendaraan;
jendela untuk mobil; jeruji roda kendaraan; jok kulit untuk kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca depan; kaca depan
untuk kendaraan darat; kaca depan untuk mobil; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk mobil; kampas
rem untuk kendaraan; kampas rem untuk mobil; kancing untuk ban; katup untuk ban kendaraan; klakson kendaraan; klakson
peringatan untuk mobil; konverter torsi untuk kendaraan darat; konverter torsi untuk mobil; kopling poros untuk kendaraan
darat; kopling untuk kendaraan darat; kotak transmisi untuk kendaraan darat; lengan sisanya untuk kursi kendaraan; master
rem kit; mesin diesel untuk kendaraan darat; mesin mobil; mobil-top operator bagasi; mudguards untuk kendaraan darat;
mudguards untuk mobil; panel bodi untuk kendaraan; panel trim untuk bodi kendaraan; pas kursi mobil cover; pegangan
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jendela untuk mobil; pegangan pintu penjaga awal untuk mobil; pegas suspensi untuk mobil; pelapis ban; pelapis jok untuk
kursi kendaraan; pelek untuk roda kendaraan; pembawa barang untuk kendaraan; penopang suspensi untuk kendaraan;
penutup as roda motor; penutup jok untuk kendaraan; penutup mesin (kap mobil); penutup roda cadangan; penutup untuk
tangki gas mobil; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat non-selip untuk ban kendaraan; peredam kejut suspensi
untuk kendaraan; peredam kejut untuk mobil; pompa udara untuk ban mobil; poros transmisi untuk kendaraan darat; power
windows untuk kendaraan; power windows untuk kendaraan bermotor; rangka bawah kendaraan; rantai mobil; rantai transmisi
untuk kendaraan darat; rem cakram untuk kendaraan; rem kemudi; roda gigi poros; roda kemudi [bagian kendaraan]; roda
kemudi untuk mobil; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; sasis mobil; sepatu rem untuk kendaraan; serat
karbon trim interior untuk mobil; silinder rem untuk kendaraan; sistem alarm kendaraan bermotor; sistem rem untuk
kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan; sistem suspensi untuk kendaraan darat; sistem suspensi untuk mobil; spakbor;
stabiliser shock; sunroof untuk mobil; tabung ABS; tempat duduk kendaraan; tempelan tangki(tankpad); traktor; trem; tromol;
turbin untuk kendaraan darat; tutup cvt; tutup minyak rem; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup pentil; tutup
tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat; undercarriage untuk mobil; unit kemudi untuk kendaraan darat; visor kaca depan
[bagian-bagian kendaraan]; windshield; wiper kaca depan untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:14:20
540   EtiketDID2022034773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Temu RT/RW03/03 Sitirejo, Wagir, , Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65158
Anggun Putri Sutami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BenZskin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gold dan black
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan

kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat
untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; make-up tubuh; masker
pembersih untuk tubuh; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; pelembab anti-penuaan;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; sabun batangan untuk mandi; sabun krim tubuh; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:14:35
540   EtiketJID2022034774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bikini nomor 1 Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Denpasar Bali., Kota
Denpasar, Bali

PT Groww Management Consulting

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bored Ape Yacht Club + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; blockchain

sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; kompilasi
dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain
dan cryptocurrency; memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset
cryptocurrency; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; sistematisasi dan kompilasi informasi untuk
digunakan dalam database===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:14:41
540   EtiketDID2022034775

730 Nama Pemohon : CHEN DEQUN
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Alamat Pemohon : Kawasan Industri Blesindo 2, Jalan Haji Tabri Bojong Kamal, RT. 2/ RW. 4, Bojong
Kamal, Legok, Kab. Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXT STOP ID + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, 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

untuk kaos kaki; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana panjang longgar batik; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket-jaket; Kaos
kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian
anak-anak; 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 jeans untuk anak; Pakaian
muslim; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); 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, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok
pengantin; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sandal kulit gaya Jepang; Sarung batik; Selop; Selop Kasut; Setagen (Ikat
Pinggang); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo
desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Tudung kepala wanita (pakaian); baju batik; baju busana muslim; baju
kaos (t-shirt); blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; bootee (sepatu bayi wol); cardigan; celana bayi [pakaian
dalam]; celana bayi [pakaian]; celana jeans untuk anak; celana panjang besar batik; celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
bersepeda; jaket jas; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas
tiga potong [pakaian]; jeans biru; kaftan batik (pakaian); kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kebaya batik (pakaian); kimono; 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 wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian formal untuk pria; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar
untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; 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; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok dalam; rok denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rompi;
rompi kulit; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sandal lipat; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal selop; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu kulit;
sepatu panjat; sepatu sandal; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sundresses;
sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:17:04
540   EtiketJID2022034776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bikini nomor 1 Padang Sambian Kelod, Denpasar Barat, Denpasar Bali., Kota
Denpasar, Bali

PT Groww Management Consulting

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bored Ape Yacht Club + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kapal pesiar; Menyewa kapal, kapal pesiar, kapal, kapal dan kendaraan air; jasa penyewaan yang berkaitan dengan
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perahu, kapal pesiar, perahu dan kendaraan air; kapal pesiar; menyediakan kapal pesiar untuk perjalanan; pelesir dengan
kapal pesiar; reservasi dan pemesanan kapal pesiar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:17:18
540   EtiketDID2022034777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP PONDOK PURNAMA NO. 2 A RT/RW 005/010 KEL AKCAYA, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat, 78113

KELVIN JONATHAN ATEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Best Skin Care by dr Ester Selawa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Grey, Silver, Hitam, Gold, Navy, Brown, Yellow
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:31:17
540   EtiketD012022034789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapai Kleng No. 2 Gampong Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh,
Kota Banda Aceh, Aceh, 23117

FARIDAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RISOL SIP KOETARADJA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; risol; risoles pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:38:04
540   EtiketDID2022034794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI CEMPAKA PUTIH I BLOK D 17, RT. 10 RW. 05 KELURAHAN
ARJOWINANGUN KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65132

MAHENDRA MAHAR DWIPAYANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HENSEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi

Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji
kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); biji kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi hitam dengan
susu panas; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; kopi bebas kafein; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi kantongan; kopi yang
mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi atau
kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi dengan
buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang
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terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type
drinks); produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:40:37
540   EtiketD012022034797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T. Nyak Arief No. 50 Dusun Sejahtera Gp. Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota
Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, 23115

CUT RAZIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CR - Hati Gading
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Hitam dan Kuning Gading
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak angin aromaterapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/05/2022 14:55:13
540   EtiketD012022034802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krueng Simpo No 11 Gampong Geuceu Komplek Kecamatan Banda Raya Kota
Banda Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh, 23239

CUT ANDRAINA YASMINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YASMEEN HERBSMILKTEA
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 : ===Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Minuman teh dengan atau tanpa susu; bir pletok (minuman rempah-

rempah); minuman yang terbuat dari teh; rempah-rempah bubuk; seduhan herbal berbahan rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 09:55:18
540   EtiketJID2022034993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL LL RE MARTADINATA NO.205, KAB BANDUNG WETAN, CIHAPIT, KOTA
BANDUNG 40114, Kota Bandung, Jawa Barat, 40114

GLENN ARDI KARTAWIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOCKCHAIN TALENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : talenta rantai blok
591 Uraian Warna : biru, ungu, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak komputer yang menjalankan fungsi manajemen sumber daya

manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian, pengarsipan pajak, manajemen file, dan fungsi administrasi
ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan dalam manajemen sumber daya manusia (HCM); Menyediakan penggunaan sementara perangkat
lunak online yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan data yang berbeda dari beberapa sistem untuk digunakan dalam
perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, manajemen kinerja perusahaan, sumber daya
manusia; Menyediakan situs web yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna perantara dan konsultan
tunjangan karyawan untuk melihat video online di bidang manajemen sumber daya manusia; konsultasi IT  di bidang
manajemen hubungan pelanggan, keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan
dokumen===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:07:12
540   EtiketDID2022034994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sei Talo No. 42, RT. 002 RW. 004 Kel. Siring Agung  Kec. Ilir Barat I Kota
Palembang,  Sumatera Selatan, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30138

ANIZAH HAMID, S.PI, EMY SESILIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AHES   (beserta lukisan logo merk nya)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-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 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 untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis
kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk pemutih kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade
bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara,
bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir,
cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak
untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; 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 untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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 Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum
leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; astringen untuk keperluan
kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de
parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; parfum,
eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; 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 tabir surya; serum kecantikan; serum perawatan rambut; tabir surya; tabir surya tahan air; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; toner kulit; toner wajah; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:21:06
540   EtiketDID2022034995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kws I Jababeka IX p9C, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
CV Indomulti JVU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLOWTEX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : life jackets =  jaket keselamatan
591 Uraian Warna : orange, biru, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===jaket pelampung reflektif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:27:55
540   EtiketDID2022034996

Halaman 51 dari 932



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek TOHO PIK Blok A-21 RT.001 / 003 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Lindawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEARL STAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai

pengganti kopi; Arang aktif untuk makanan; Asam Sunti (bumbu; Asidah (dodol khas ambon); Bahan campuran minuman
berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Beras
basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras jepang; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; 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; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi;
Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; 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; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat;
Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Boba; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu nanas; Brem;
Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus
kaldu; Bubuk kari; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu Asam Padeh; Bumbu Gulai; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Mie Aceh;
Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu kue; Bumbu masak (moto); Bumbu masak
dalam bentuk bubuk; Bumbu pasta; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; 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 empal goreng; Bumbu kari singapura;
Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah;
Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Cabe Kering; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat
dan hitam; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat;
Cendol; Cokelat dalam bentuk pralin; Cuka hitam Cina; Daun jeruk purut kering (bumbu); Dodol; Dodol sayur; Dumpling ayam
dan udang; Enchilada [roti isi]; Es Konsumsi; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es kristal; Es pisang ijo;
Es silinder; Es teler; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Extrac nira kelapa  (bumbu);
GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas Sumatera Barat); Gandos; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-
rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari
tumbuhan yang diawetkan; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk makanan
manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Gohok; Gula halus untuk glasir; Gula-gula beku yang
mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil
produksi coklat; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut
yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jepa; Jiaozi pangsit; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapusu; Karamel; Kecap;
Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan;
Kelapa Gongseng (bumbu); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik sereal; Kerupuk
Gendar; Kerupuk Jengkol; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Ketumbar Bubuk (Bumbu);
Ketupat; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi
cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi yang tidak disangrai;
Kue Akar Kelapa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Choco Chip; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Kacang
Spesial; Kue Lidah Kucing; Kue Nastar Keju; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Strawberry;
Kue Susu; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue keranjang; Kue kering Perancis; Kue lumpia; Kue nanas; Kue semprong; Kue
tambang; Kue tradisional telur gabus; Kue-kue; Kulit lumpia; Lalampa; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lempok;
Lempok Durian; Lontong sayur; Lumpia goreng; Lumpia kering; Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; 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 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 dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat
dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar beras;
Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar tepung; 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 terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal
yang diolah; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Mantou; Mie; Mie Keriting; Mie Korea; Mie jepang; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Milu Siram; Minuman
barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman cokelat; Minuman
coklat dengan atau tanpa susu; 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;
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Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Muffin Inggris; Muffins;
Nasi Antah; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar
Taliwang; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam
Geprek; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; 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 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 Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju
(Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Balap Puyung; Nasi
Berkat; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi
Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Sosis; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Karage;
Nasi Katsu; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Liwet; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes
Teri; 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 Sambal Goreng
Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang;
Nasi Teriyaki; Nasi Ulam; 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 hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi
kepal; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nougat
kacang; Olahan yang terbuat dari gula; Olahan yang terbuat dari sereal; Pai isi daging; Pangsit hot pot; Pangsit telur; Papeda;
Pasta cabai dalam minyak; 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; Pempek sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan);
Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau
minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain
minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen Asam; Permen cokelat; Permen
susu; Pesak (Sekam Padi); Popcorn yang diberi perasa; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang
gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; 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-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Puding kering;
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; Ramuan beraroma untuk makanan; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Risoles; Risoles durian mozarella;
Roti asin; Roti babi; Roti bun dengan selai; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kue-kue semprit; Roti
manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti prata; Roti tawar manis; Roti yang dikeringkan; Saffron (rempah-rempah); Sambal
Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal pedas manis; Sambal sarai; Sambal tabur; Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Lumpang;
Sambel penyetan; Sambel tumpang; Saus Pico de Gallo; Saus Pizza; Saus ayam; Saus kari kuning asam; Saus kari panang;
Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak [bumbu
masak]; 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 dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan
dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; 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; Serpihan sereal; Sinonggi; Sumpia abon; Sumpia abon sapi;
Sumpia ayam; Sumpia vegetarian; Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh Ginseng; Teh Krisan; Teh dan teh herbal;
Teh daun kelor; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh olahan khas negara Thailand; Teh
serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki
rasa; Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung gaplek; Tepung
jagung; Tepung kentucky; Tepung peyek; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan
beras; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Uli
Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Yoghurt beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yutiao; acar jahe
[bumbu]; adonan; adonan crepe; adonan kue; adonan kue beku; adonan pizza; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer;
adonan yang mengandung serangga; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang
udang; bagel multigrain; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan
untuk adonan roti dan kue; bahan pengganti marzipan; baklava; bakpao; bakso yang terbuat dari kanji; bar energi dan
makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; batang energi berbasis sereal; batang energi, selain untuk tujuan diet
atau medis; batangan berbahan dasar cokelat; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; beras hitam; beras
plumula untuk makanan; bihun beras [mie Beras]; biji jagung sedang dipanggang; biji kopi yang dilapisi cokelat; biji rami untuk
tujuan kuliner [bumbu]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-rempah); biskuit; biskuit bawang;
biskuit malt; biskuit mentega kecil; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; bola nasi ketan; bola-bola ubi; brondong
jagung; buah (gula-gula); bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cokelat untuk sediaan
minuman berbasis cokelat; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kelapa kering [pemanis
alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk saus; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; bubur manis; bulgur;
bumbu dari bawang merah (condiment); bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu nasi goreng; bumbu nasi
kuning; 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; bunga atau daun untuk
digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkus pangsit; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu);
cakwe/cakue; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran bubuk untuk
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sediaan minuman cokelat; campuran donat instan; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu panas;
campuran muffin; campuran pancake gurih; 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; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha
serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cengkeh (bumbu); chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chow-chow [bumbu];
chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney mangga; cokelat berbentuk telur; cokelat dan produk cokelat, yaitu
gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat susu,
kacang atau buah; coklat berisi ekstrak buah; coklat pasta; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka kesemek; cuka
kombucha; cuka malt; cuka sushi; custard [makanan penutup panggang]; daun sage [bumbu]; daun stevia (pengganti gula);
daun teh, yang diproses; dekorasi marzipan untuk kue; dodol garut; dulce de leche (hidangan); ekstrak malt digunakan
sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk
makanan; empadões veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es
berperisa; es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim
sebagai unsur utama; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau
bubuk; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es lilin (popsicle); es mambo; es podeng; es putar; es
sayuran yang dapat dimakan; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; essens untuk bahan
makanan selain untuk minyak esensial; flapjacks [kue wajan]; fondant; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk
keperluan kuliner; gandum, diolah; garam bawang; gelatin rasa [manis]; glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan;
gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula cair; gula gula non-obat; gula jawa; gula kristal putih; gula madu herbal; gula maple;
gula merah; gula muscovado; gula tebu bubuk; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula (dekorasi kue); gula-gula dalam bentuk
beku; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula non obat; gula-gula
tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk produk yang
dipanggang; gyoza; harissa [bumbu]; havermut; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan penutup dari buah; hidangan
penutup dari buah cherry (cherry cobbler); intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); isi berbahan dasar custard untuk
kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; isian karamel; jagung giling; jagung panggang; jahe bubuk untuk digunakan
sebagai bumbu; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis
pedas]; jinten (bumbu); kacang jeli; kakao yang mengandung kelor; kapsul berisi seduhan herbal; kapulaga (bumbu); kapulaga
[bumbu]; karak beras; kari; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; 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; kemiri (bumbu);
keripik pangsit; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; kernel jagung yang dibakar; kerupuk cumi; kerupuk getas cumi;
kerupuk getas ikan; kerupuk getas udang; kerupuk ikan; kerupuk kepiting; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan durian;
ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kiwicha, diolah; koji
[beras malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi rempah; kopi yang mengandung kelor;
krim maple; krim-krim coklat; kue Kiam Ko Kwe; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue beras [kukus dan
dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bola; kue buah; kue es; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue
gandum; kue jinten / kue biji ketapang; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering kastengel; kue millet;
kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue potong; kue prem; kue semprit; kue serabi; kue stik bawang; kue sus; kue tar lemon;
kue untuk makanan ringan; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kulit pai meringue; kulit pie; kwetiau; lada; lada [bumbu];
lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting); lasagna; lem lebah; liquorice [gula-gula]; lo cu pan hakka; lo mein (hidangan);
lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; madu Manuka; madu campuran; 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 batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan
batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; 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 pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; 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 berbahan dasar kacang; makanan penutup
berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup muesli;
makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan
berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-
bijian; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; 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]; maple spreads (olesan); marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones;
menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); meses; mi dari tepung beras;
microwave popcorn; mie berbahan dasar kelor; mie hakka; mie kelor berwarna hijau; mie sayur; mie telur; mie yang
mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mille-feuilles (kue); mint
untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman
berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; 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 cokelat;
minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar
kopi; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat;
minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mizo-yokan-no-moto
[Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase delima; molase untuk makanan; moster; muesli instan;
mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nasi ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi gulai
/gule; nasi rawon; nasi sayur medan; nasi yang dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri
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dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus];
okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar
cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan madu untuk ham; onigiri [bola nasi]; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan;
oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; pai; pai berisi daging; pai daging; pai daging
cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai lemon meringue; pai sayur; pala (bumbu); pancake gurih; panekuk tipis;
panekuk yang bisa dimakan; panekuk yang dipanggang; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang
diisi]; pangsit beku; pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit yang diisi; panili; papadum (roti renyah pipih); paprika [bumbu];
parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau bubuk; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta
kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta segar; pasta wasabi; pastel; pati konjak; pelunak daging untuk keperluan rumah
tangga; pemanis alami; pemanis-pemanis coklat; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk
minyak esensial; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak
esensial, untuk makanan atau minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa sirup untuk
digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa, selain minyak esensial, untuk
sup; permen; permen [gula-gula]; permen buah yang lembut; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen
cokelat yang memiliki rasa pralin; permen gula tanpa obat; permen jagung; permen karet; permen karet tanpa obat; permen
mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen rasa mint; permen
yang diperkaya kalsium; persiapan sereal; pesto [saus]; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; pie Eskimo;
pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; poppadums (hidangan
India); potongan kecil nanas; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya;
praline (permen); prem chutney (saus); produk es krim; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk-produk berbahan
dasar cokelat; produk-produk roti untuk makanan; puding kembang tahu; puding tahu; ragi; ragi ale; ragi ale untuk membuat
bir; ragi untuk bir; rakik; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah yang mengandung kelor; risol; risoles pisang; roti bagel beku;
roti bebas gluten; roti beku; roti bun carbomado; roti kering croutons; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam;
roti multigrain; roti oriental; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih
berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; rum
pasta; sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang; sandwich gulung; sandwich ikan; saus; saus aioli;
saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah; saus bumbu; saus cranberry [bumbu]; saus daging; saus gurih; saus ikan;
saus jamur; saus lada; saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus mustard; saus salad; saus tomat;
saus untuk es krim; sawi putih [pengganti kopi]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk
membuat minuman; sediaan aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; 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 ; seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe
ginger); seduhan daun mint; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah;
seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
wedang jahe; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat; sereal bubuk; sereal gandum; serpihan Oat; sirup maple; sirup
maple [pemanis alami]; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup pati ketan; sirup topping maple; sistik
ubi ungu; snack bar berbasis muesli; sohun; sorbet [es]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stik balado; stik jeli buah;
sushi maki; sushi norimaki; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; taburan praline
untuk digunakan pada es krim; tauco cabe hijau; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian; teh bunga jeruk nipis;
teh chamomile; teh dingin; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh hijau nanah mint; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh melati; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh rumput hijau;
teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi; tempura yang diletakkan di
atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung berbasis larva serangga; 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 yang
dipanggang; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kentang *;
tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung mustard; tepung oca; tepung sereal;
tepung tanpa rasa; tepung tempura; tepung terigu hitam; tepung yang mengembang sendiri; timus beku; topping cokelat;
topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tortilla
untuk campuran fajitas; wafel beku; wafel mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan; waffel; yoghurt beku
(es permen); yogurt beku===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon kerang; Akar olahan untuk makanan manusia; Ayam goreng tepung original; Bahan dasar untuk membuat susu
kocok; Buah-buahan dalam kaleng; Cabe rawit kering; Campuran kacang panggang; Cream for beverage [dairy products];
Cumi Cah Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Daging kalkun; Daging sapi muda; Duo Sale (teri balado khas palu); Haddock
(ikan) asap; Hasil produksi susu; Hidangan dari daging kornet; Ikan Salem; Ikan Tuna; Ilabulo (makanan khas gorontalo terdiri
dari daging, telur, ikan); Jagung muda kalengan; Jeli; Jeli sayuran; Juhu Kujang (sayuran khas kalimantan berbahan dasar
keladi); Juku Pallu Ce'la (makanan khas makassar terbuat dari ikan); Kabuto (makanan khas ssulawesi terbuat dari singkong);
Kacang mete panggang; Kacang panggang; Kacang yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kaldu bakso; Kalumpe (sayur
khas kalimantan berbahan dasar daun singkong); Kasoami (olahan singkong khas sulawesi); Keju biru; Krim keju; Keju krim
untuk makanan pencuci mulut; Keju kocok; Keju.; Keju kocok; Keju segar (fresh cheese); Kelapa kering yang sudah diolah;
Kenari (kacang), diolah; Keripik paru; Keripik salak; Keripik tahu; Kohu-Kohu (urap khas maluku); Konsentrat kaldu; Krim asam
(pengganti); Krim chantilly; Krim kelapa; Krim segar; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim;
Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Lapis Palaro (olahan daging khas maluku); Lumpia Ayam; Makanan (hasil) laut, tidak
hidup; Makanan ringan berbahan dasar singkong; Manday (olahan kulit cempedak khas kalimantan); Mentega almond;
Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu
fermentasi; Minyak argan; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak
kenari (kacang); Minyak salad; Muku Loto (olahan pisang muda khas NTT); Olesan kacang almond; Pallumara (masakan
makasar berbahan ikan); Pasta sayur; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk
tahu (kacang dadih); Produk unggas; Protein untuk konsumsi manusia; Ratatouille (makanan vegetarian); Rendang Suwir Ikan
Salai; Salami (daging salami); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Santan (minuman); Santan, kelapa kering dan diawetkan yang
dikalengkan; Sarden dan makarel; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran yang dihaluskan (dalam bentuk
pasta atau cairan); Scotch eggs [telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea
bass (ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout
(ikan) laut; Sediaan bawang; Sediaan bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; Sediaan biji chia; Sediaan biji labu; Sediaan biji semangka; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes
[jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan buah delima; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging  yang diawetkan;
Sediaan daun bawang; Sediaan edamame (kacang-kacangan); Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga;
Sediaan hidangan serangga; Sediaan hidangan serangga dan larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari
daging; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini;
Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang; Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan
kacang polong; Sediaan kacang torreya; Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan
laver (rumput laut yang dapat dimakan); Sediaan lentil; Sediaan makanan dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio
(kacang-kacangan); Sediaan polong-polongan (kacang); Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran;
Sediaan sayuran akar yang bisa dimakan; Sediaan siput [scargots]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut;
Sediaan terompet hitam [jamur]; Sediaan wortel; Sediaan zaitun; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-
buahan; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Serundeng daging; Silver
carps (Ikan), tidak hidup; Sosis; Sotong Beku; Spirulina (ganggang) olahan; Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan;
Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk,
sediaan-sediaan untuk membuat kaldu, kaldu berkonsentrasi.; Susu UHT; 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 kacang kedelai; Suyuran (dalam) botol; Tahu; Telur
Skotlandia; Trout (ikan) asap; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Udang Selingkuh; Veal stock (olahan dari tulang
daging sapi muda); Yoghurt; Yoghurt vanilla; abalon, tidak hidup; abura-age [potongan tahu goreng]; acai berry, diolah; acar
jahe; agar-agar siap saji; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan]; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan
kuliner; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah;
antipasti (hidangan pembuka); apel, diolah; artichoke, diawetkan; artichoke, diolah; asparagus, diawetkan; asparagus, diolah;
aspic (jelli); ayam; baby corn, diolah; bahan pengganti daging berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti mentega;
bangamat (masakan khas dayak dari kalong); barongko (makanan khas makassar terbuat dari pisang); bawang bombai;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang putih cincang, diawetkan; benih disiapkan untuk makanan
manusia; benih disiapkan untuk makanan manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; beri (buah), diolah; beri, beku; beri,
dikeringkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; bilenthango (makanan khas gorontalo
dari ikan); bisques (sup); blackberry, beku; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blueberry, beku; blueberry, keringkan;
boletes [jamur], diolah; botifarra [sosis]; bratwurst (saus); buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran yang dimasak; buah
irisan botolan; buah kaleng atau botol; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah tidak dimasak, disiapkan; bubuk keju;
bubur apel; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bulgogi [Hidangan Daging Sapi Korea]; buncis, diolah; buncis, kaleng;
cabai dengan daging; cabai dengan keju; cabai isi (makanan khas Meksiko); campuran makanan ringan yang terdiri dari buah
kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi, kacang olahan, buah atau kismis
kering; capcay; caponata (hidangan); ceri(buah), diolah; ceri, beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut);
chanterelles [jamur], diawetkan; cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai
kaya]; chestnut, dipanggang; chia milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi); chuños
[kentang beku-kering]; chuños [kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry, diolah; cod
(ikan), tidak hidup; cold cuts (daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup); consommés
(sup); cumi goreng tepung; daging asap; daging atau ikan kalengan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan;
daging babi olahan; daging babi yang dimasak; daging dimasak dalam botol; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran, dan
buah; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kornet; daging masak; daging olahan asap; daging sapi; daging sapi
rebus; daging yang diawetkan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; daun bawang, diolah;
dendeng; dicampur minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; ekstrak daging; ekstrak
daging sapi panggang; ekstrak rumput laut untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak tomat; falafel
(makanan ala timur tengah terbuat dari kacang); fillet ikan; gelatin; ghee (minyak samin); ginjal hewan [jeroan]; goji berry
(buah), diolah; gosari beku (sejenis tanaman paku); hazelnut (kacang) panggang; headcheese (keju tanpa lemak); hidangan
pembuka siap saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; ikan asap; ikan
asin; ikan beku yang dimasak; ikan olahan; ikan perches, tidak hidup; ikan plaices, tidak hidup; ikan rebus dan kering; ikan teri,
diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, kaleng; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan daging babi; irisan sayuran; irisan sayuran,
kaleng; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung rebus
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disiapkan dengan rempah-rempah; jamur shiitake, diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jeli siap saji;
jelly dengan rasa almond; jelly dengan rasa teh; jeruk keprok, diolah; jus sayuran untuk memasak; jus truffle (jamur); kacang
adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang dadih (dalam) batangan; kacang digoreng ulang; kacang dikupas;
kacang kaleng; kacang kalengan; kacang lebar, diawetkan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang panggang;
kacang panggang dalam saus tomat; kacang pucat; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang,
kalengan; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaldu (stock) daging; karper, tidak hidup; kaviar; kebab shish (daging); keju; keju
Fondue; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju lembut; keju matang; keju peram;
keju yang mengandung rempah-rempah; kelapa, kering; kentang goreng singkong; kentang panggang; kerang biru, tidak
hidup; kerang, tidak hidup; keripik apel; keripik kentang rendah lemak; keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; kimchi;
kismis; kismis merah, beku; koktail zaitun; kolostrum untuk keperluan kuliner; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk
memasak; konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim buatan [bahan
pengganti produk susu]; krim mentega; krim pencuci mulut; krimer berbahan utama susu; krimer kopi tanpa kandungan susu;
kroket ayam; kuah daging; kubis, diolah; kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak hidup; kulit sosis terbuat dari bahan
sintetis; labu, diolah; landak laut, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi; lemak hewani untuk makanan;
lemak kakao; lemak kakao untuk makanan; lemak kelapa; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi manusia; luncheon daging;
macadamias panggang; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan berbahan dasar tahu;
makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin terutama terdiri dari
unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan;
makanan laut tempura; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan pengganti berbahan dasar buah dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan penutup terbuat dari susu; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan
berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan
dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari
ikan; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; manisan almond; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu;
mentega kelapa; mentega putih; mentega susu; minuman berbahan dasar gandum [pengganti susu]; minuman berbahan
dasar santan; minuman berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar utama susu; minuman berenergi berbahan
dasar susu; minuman pengganti susu fermentasi; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner;
minyak argan untuk memasak; minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul; minyak bekatul untuk makanan; minyak biji
apel; minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji labu;
minyak biji labu untuk keperluan kuliner; minyak biji quinoa; minyak biji teh; minyak biji tomat; 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, termasuk minyak sawit; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan;
minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang mete; minyak
kelapa untuk makanan; minyak labu pahit; minyak lobak; minyak nabati; minyak rapa untuk makanan; minyak sacha inchi;
minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur untuk makanan; minyak tulang untuk makanan;
minyak wijen; minyak wijen untuk makanan; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olesan berbahan dasar kacang;
olesan keju; panna cotta [makanan penutup berbahan dasar krim]; pasta artichoke; pasta daging; pasta ikan teri; pasta sayur
[purees]; pasta terong; pasta udang; patties berbahan dasar kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; patties
berbahan kedelai; patties kalkun; patties sayur; patties tahu; patties vegetarian; patties yang belum dimasak; pecan manisan;
pempek model; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti keju; persediaan daging sapi; persiapan sup
rumput laut; potongan daging sapi; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk makanan laut (diasap);
produk makanan laut kalengan; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan ikan dalam botol; produk susu
berbahan dasar  nabati dan kacang; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat
extender; pulses (kacang-kacangan), diolah; quark [produk susu]; quenelles; quince (buah), diolah; raspberry, beku; rebung,
beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rhubarb (tanaman), diolah; rollmops (ikan fillet); ryazhenka
[susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad antipasto; salad ayam; salad daging kalkun; salad sayuran;
salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak hidup; santan untuk keperluan kuliner; sarden (ikan), kalengan; sari buah untuk
memasak; sari daging (lelehan lemak daging); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk]; satsumas (tanaman) diolah;
saus cocol tzatziki; saus kacang; saus keju; sayap ayam; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran cepat beku;
sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran tempura;
sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, dikeringkan;
sediaan Ikan; sediaan Melon; sediaan akar rhizoma; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan dasar larva
serangga untuk membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat
susu kocok; sediaan biji pisang; sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu;
sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk
makanan manusia; sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake;
sediaan jamur shiitake; sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan kaldu; sediaan macadamias (kacang-
kacangan), siap sedia; sediaan morels (jamur); sediaan nanas; sediaan paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan
salad (sayuran); sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan untuk
membuat kaldu; sediaan untuk membuat sup; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; sediaan-sediaan untuk membuat susu
kocok; sediaan-sediaan untuk membuat yoghurt; selada kol; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai ceri;
selai ceri hitam; selai kacang mete; selai kelembak; selai prem merah; selai rasberi; selubung makanan selulosa; selubung
sosis; selubung sosis, alami atau buatan; seolleongtang [kaldu tulang sapi Korea]; sirsak olahan; snack bar berbahan dasar
biji; snack bar berbasis susu probiotik; sosis; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis darah; sosis tidak
dimasak; souffle (hidangan) kentang manis; souffle keju; srikaya yang sudah diolah; stik keju; sultana (buah anggur yang
dikeringkan); sumsum hewan untuk makanan; sup; sup kacang merah; sup kental tomat; sup krim; surimi (daging ikan yang
dilumatkan); susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu
beras untuk keperluan kuliner; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; susu kental; susu sapi; susu semi-skim; susu skim;
sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tahini [pasta biji wijen]; tahu; tahu seafood; tajine [hidangan daging,
ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge, diolah; telur asin; telur bitan; telur cair utuh (tanpa cangkang); tempe; tepung
ikan untuk makanan manusia; terompet hitam [jamur], diolah; terrines (hidangan); terrines ayam; tiram, tidak hidup; tomat,
diolah; topping bruschetta; topping krim untuk makanan pencuci mulut; truffle [jamur], diawetkan; truffle, diawetkan; ubi jalar,
diolah; udang karang, tidak hidup; udang kelapa; udang, bukan hidup; ulat kepompong untuk makanan manusia; usus untuk
membuat sosis darah; verjus; wortel, diolah; wortel, kalengan; yoghurt tanpa kandungan susu; yoghurt untuk membuat
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custard; étouffée (makanan olahan seafood ala louisiana)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:33:37
540   EtiketDID2022034998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BANTARAN V / 40 RT.006 RW.003 KEL. TULUKREJO, KEC. LOWOKWARU,
KOTA MALANG, JAWA TIMUR, Jawa Timur

APRIAN PELLO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: METAFFES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan

untuk keperluan medis); cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; merokok tembakau; rokok; rokok mentol; tembakau
rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:38:15
540   EtiketDID2022034999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek TOHO PIK Blok A-21 RT.001 / 003 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Lindawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEARL STAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air botolan; Air dan minuman

lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air mineral dan aerasi;
Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); 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; Ale (tanpa alkohol); Ale beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari
minuman jus jahe; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk untuk
minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol;
Eisbock (bir); Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; 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); 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 (air dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia;
Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Jus Pinang; Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman air kelapa bukan
berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; 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 porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout
(alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; 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 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 isotonik; Minuman kacang hijau
fermentasi; 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
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 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 berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk
campuran buah beri; 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
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mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Porter (tanpa
alkohol); Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk
membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan
untuk membuat minuman; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman
buah; 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).; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman
anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah
tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air [minuman]; 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; 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 soda (berkarbonasi); air tonik; air yang dimurnikan; air yang diperkaya nutrisi; alcopop berbahan dasar bir; ale (sejenis
minuman beralkohol); ale jahe kering; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; biji-
bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir gandum; bir hitam; bir hitam [bir malt
panggang]; bir jagung; bir jahe beralkohol; bir jahe tanpa-alkohol; bir malt; bir quinoa; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir
wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk
keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola [minuman ringan]; craft
(bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat 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; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non
beralkohol); 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 bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah
aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus 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; 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; kvass [minuman tanpa-alkohol]; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir); malt
wort (Bir); 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 dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar biji,
selain pengganti susu; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar
kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; 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 sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah
tenaga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa
alkohol; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman
buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman dari
rumput laut; 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 isotonik
tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es
agar-agar buah; minuman es buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan
dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jus anggur, tanpa-alkohol;
minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-
alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai ginseng ale; 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 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 olahraga; minuman olahraga dan minuman
berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol;
minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan;
minuman rasa buah; 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 bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang
mengandung soda; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa alkohol mengandung daging buah;
minuman tanpa-alkohol; 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 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 lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman
untuk olah raga; nektar buah, tanpa-alkohol; orgeat (sirup); pale ale (Bir); pembuat bir untuk pembuatan bir; porter [bir];
ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika Utara,
dengan atau tanpa alkohol); sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa alkohol;
sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan untuk membuat bir;
sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya

Halaman 59 dari 932



untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; 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 larva serangga; smoothies [minuman buah, buah
yang mendominasi]; smoothies [serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:41:57
540   EtiketDID2022035000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bonalon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil

klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari
logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk
bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat
dari beton, gerabah atau batu pasir; sambungan pipa non logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:45:15
540   EtiketDID2022035001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Salvalon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil

klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari
logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk
bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat
dari beton, gerabah atau batu pasir; sambungan pipa non logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:46:51
540   EtiketDID2022035002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Epalon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil

klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari
logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk
bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat
dari beton, gerabah atau batu pasir; sambungan pipa non logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:49:09
540   EtiketDID2022035003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KCG PIPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil

klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari
logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk
bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat
dari beton, gerabah atau batu pasir; sambungan pipa non logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:49:56
540   EtiketDID2022035004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngagel Rejo Kidul 52, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60245
Herjanto Dharsono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEELIUM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan; Baja ringan seng; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Profil u baja ringan; Profil z baja ringan;

Rangka atap baja ringan; Sekrup baja ringan; atap baja ringan; baja ringan seng; hollow baja ringan; kanal c baja ringan; nok
baja ringan; rangka baja ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan; talang baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:50:44
540   EtiketJID2022035005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Dago Asri B 21 A, Rt/Rw 005/009, Dago, Kota Bandung, Jawa Barat
Mikha Julius Santoso

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryadi Sutanto Chandra
Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIE MASAK PASAR BARU JAMAN JADOEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, biru, coklat, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; jasa ritel; layanan ritel online; toko===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:53:44
540   EtiketJID2022035006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek TOHO PIK Blok A-21 RT.001 / 003 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Lindawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEARL STAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program imbalan kerja

tentang jasa hukum; Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Agen penjualan; Akuntan perpajakan; Akuntansi
perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; Counter untuk penjualan es krim; Distribusi materi perikanan dan
informasi bisnis; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer;
Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Invoicing perpajakan; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel,
layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa kios makanan dalam
bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis;
Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat
data; Jasa layanan pelelangan secara online; 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 marketing untuk
mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa penjualan eceran; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; 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;
Konsultan Niaga; 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 iklan,
pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara
bisnis; Layanan ritel dan grosir teh; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan
pemukiman untuk orang lain; Manajemen data; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Melakukan survei karyawan untuk
orang lain dalam rangka peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi); Menyediakan jasa penempatan kerja online yaitu
mencocokkan resume dan calon pemberi kerja melalui jaringan komputer global; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Pencatatan
keuangan untuk tujuan akumulasi dan pembayaran pensiun; Pencatatan keuangan untuk tujuan kepatuhan terhadap
peraturan; Penelitain Perniagaan; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara
apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan
Hasil produksi madu; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi
administrasi dan kantor; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Peragaan barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai
produk; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi
yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
Perkumpulan Asosiasi Seles Marketing; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film
komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif
melalui internet; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko
makanan online; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa
bagi orang lain; analisa informasi bisnis; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; desain materi iklan,
pemasaran, dan publisitas; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; grosir dan eceran
film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik; iklan dan promosi perusahaan; informasi
bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia
(HCM); jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber daya manusia; jasa analisis pasar; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk
grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa
distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa distributor grosir untuk untuk
teh dan kopi; jasa grosir dan eceran; jasa konsultasi dan informasi mengenai pembukuan untuk anak perusahaan dan
perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari perusahaan induk; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi
rekrutmen bisnis; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa organisasi dan manajemen program promosi
insentif dan penjualan; jasa penjualan ikan; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa promosi dan pemasaran
secara online; jasa rekrutmen personel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan
tidak beralkohol; jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain;
jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan
untuk tujuan promosi; 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);
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kompilasi purwa rupa (prototypes) bisnis; konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan administrasi dan
manajemen personalia dan sumber daya manusia; 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 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 manajemen kemampuan; layanan pemasaran online; layanan pengaturan tampilan
etalase toko; 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 periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel online; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan
rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan toko grosir online
yang menampilkan benang; layanan toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan
snorkeling di Pulau tujuan komersil; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
menyediakan jasa manajemen data dan pencatatan untuk bisnis dan pemberi kerja; menyiapkan dan menempatkan iklan luar
ruangan untuk orang lain; minimarket; nasehat manajemen; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan
skema insentif; pengecer toko serba ada; pengelolaan laporan bisnis; pengelolaan resiko bisnis; pengkoordinasian strategi
pemasaran pihak ketiga; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penjualan lagu secara digital melalui
jaringan online; penjualan telepon seluler baik secara online maupun secara langsung; penyebaran bahan-bahan jasa diskon
iklan; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui
jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan laporan bisnis
dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya
perangkat lunak; penyediaan pasar online; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; perekrutan
tenaga kerja; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi penjualan; promosi penjualan untuk
orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; provision of business data; publikasi naskah
publisitas/iklan; semua layanan di atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet;
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; toko roti; toko yang
menjual perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 10:58:38
540   EtiketJID2022035007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek TOHO PIK Blok A-21 RT.001 / 003 Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Lindawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEARL STAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi;

Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara; apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan
lounge koktail; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; restoran swalayan.; Bar, layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Dekorasi kue; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta
sosial; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa akomodasi sementara; 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 kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang
penyediaan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan
akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa pemondokan kemah; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan
Kebab; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan, acara, konvensi dan
pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi dan konvensi; Jasa penyediaan
fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan
menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan
ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan,
dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
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Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua;
Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan
akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan;
Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kantin; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai mie
daging sapi; Kedai ramen; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kopi ( Kafe );
Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan
insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan
katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai
bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu,
menyediakan perumahan sementara; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata
sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan
yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan
penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara;
Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan
perjamuan; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan
restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Layanan tempat tidur dan sarapan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman
tidak beralkohol termasuk melalui Internet; 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; Menyediaan fasilitas untuk pameran dan eksibisi;
Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara); Pemesanan akomodasi sementara;
Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja
restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk liburan; Penilaian akomodasi hotel;
Penyediaan akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk
pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi
penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar;
Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera);
Restoran; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Restoran yang menyediakan se'i; 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 makan yang
menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan;
Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu;
akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah;
anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen berlayanan; bar dan layanan katering;
cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens
[restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan
katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; informasi dan saran
sehubungan dengan persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan; jasa agen perjalanan untuk mengatur
akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan
membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk
reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; 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 menyediakan makanan untuk orang yang
membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; 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 konsultasi di
bidang seni kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak
makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa
penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan makanan
dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyiapan makanan dan minuman; 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; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; 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; kedai
ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); keramahtamahan perusahaan dalam sifat 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 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 dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan
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minuman 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 di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman
di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan
kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan bar; layanan bar dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran;
layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge
koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bistro; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan dekorasi cookie khusus; 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 bar; layanan informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar;
layanan jus bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan kafetaria; 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 kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan
peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge
airport; layanan lounge koktail; layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan
hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan bir; 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 untuk akomodasi hotel untuk
orang lain; layanan pemesanan untuk hotel; layanan pengasuhan anak; layanan penginapan resor; layanan penginapan
tempat tidur dan sarapan; layanan penitipan anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing;
layanan penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh
dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat
penitipan anak; layanan pusat penitipan anak dan penitipan anak; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi
dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet;
layanan reservasi restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk
sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah kos; layanan rumah pensiun;
layanan salad bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur,
dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
layanan untuk pemesanan kamar; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan
perawatan kesehatan; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang
menyediakan minuman teh; lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi,
coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi
penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi
tentang bartending; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan,
turis dan wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan
sementara; mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan
makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe
internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di toko
donat; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi sementara dalam
layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas pameran
di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk
pameran dan pameran; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian
darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen
pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; 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 penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan
anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan
minuman kelor dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; 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 untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan;
menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat penitipan anak; menyediakan
pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat penitipan anak untuk orang tua;
menyediakan ruang konferensi; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan
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untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyewakan ruang serba guna
di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda; pemesanan akomodasi perkemahan; 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 kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; pemesanan rumah kos; penginapan turis; pengukiran makanan;
penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan
fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial; penyediaan
fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi
dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi
yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa
restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan
dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyediaan
menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; 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 ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk
pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-
resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; 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 alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat
penerangan untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan
untuk tempat parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan
bangunan yang dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan
penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik;
penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja;
penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik;
penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan
kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi,
konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi
pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; 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 mesin
pembuat permen kapas; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penutup
lantai untuk hotel; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja
untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan
piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang
serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan;
penyewaan tempat pameran; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis;
penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tenda; 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 dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan
ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera;
persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan
makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain
berdasarkan outsourcing; pusat makanan/jajan; pusat perawatan lansia; 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 dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan
penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; 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; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran
tentang resep memasak; sewa bantal; sewa dispenser air; sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut;
sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat
penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 11:03:27
540   EtiketJID2022035008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kelapa Gading Boulevard Blok QA-1 Kav. No. 3 & 4 RT. 01 RW. 06, Kelapa
Gading Barat, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

CV. SINAR PUTRA BORNEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : DIMSUM PENANG 36
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru, Kuning Kecoklatan, Merah Muda dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 11:12:27
540   EtiketDID2022035009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Thamrin No. 128 A, Kel. Sei Rengas I, Kec. Medan Kota, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20214

Mustika Akbar, S.Sos, MAP (PT. Merek Indah Lestari)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMALEM ORGANIC FARM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, coklat dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sayuran segar; sayuran segar organik; sayuran, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 14:21:58
540   EtiketDID2022035068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KURIPAN LOR, GANG 9, NO.5, RT/RW 03/03, Kota Pekalongan, Jawa Tengah,
51135

DWI PRABOWO, Sukmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S&D Clothing Apparel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 14:25:06
540   EtiketDID2022035069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sulawesi no.19 RT/RW: 001/004, Kel. Dulalowo, Kec. Kota Tengah, Kota
Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128

Muh. Amin Dali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayam Ngijo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, hitam, hijau tua, hijau muda, kuning, putih,
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; Ayam Goreng; Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Bumbu Lengkuas;

ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam panggang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 14:32:11
540   EtiketDID2022035071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tinelo, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo, 96583

Ponisah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berkah Absyar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, cokelat, hitam, putih, kuning, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Kentang; Kerupuk bawang; Kerupuk jagung; Kerupuk sagu; Rempeyek; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kerupuk

opak; kerupuk rambak; kerupuk singkong; kerupuk udang; stick cumi (kerupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 14:46:54
540   EtiketDID2022035072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenangan RT/RW:003/001, Kel. Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Gorontalo,
Kota Gorontalo, Gorontalo, 96128

Fitria Ningsih gani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Li Tinunk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Kue tradisional; brownies; donat; kue basah; kue bolu; kukis (kue kering)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 14:47:40
540   EtiketDID2022035073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. ILIK-ILIK, RT 002 / RW 002, KEL. KEBONSARI, KEC. KADEMANGAN,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur

NOVI ARISTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOW.ID CARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas (Gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); 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 (kosmetik); Lipstik berbentuk
pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; 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 perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker
Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi,
deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
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pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; 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); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak;
bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; 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 pewangi anti bau
badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker;
dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan
antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk 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]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
kuku; kosmetik untuk leher; 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 boot; krim cukur; krim dasar
bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim
matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; 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 wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan
rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak
parfum; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; 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;
patch jerawat kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pencuci vagina
untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
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 fumigasi [parfum]; 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; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar
kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 14:54:00
540   EtiketDID2022035074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAWOJAJAR XVII / 16, RT. 03 RW. 03 KELURAHAN SAWOJAJAR
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65139

LANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM GORENG KREMES RISKI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet

Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng
disiram saos petis; Ayam Kecap; Ayam Panggang; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng
tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel;
Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam goreng tepung original; Ayam rempah
madu; Kulit Ayam Goreng Tepung; Makanan ringan ayam goreng; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan
tepung; Rendang Ayam Kacang Merah; Sate Ayam; Sate Sosis Ayam; Usus Ayam Goreng Tepung; ayam bumbu beku
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(frozen) siap saji; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; daging ayam; kroket ayam; nugget ayam;
sayap ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 15:10:03
540   EtiketJID2022035075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Diponegoro no 45 Mess Aryoko RT/RW: 002/008, Kel. Ds. Gurabesi, Jayapura
Utara, Jayapura, Kota Jayapura, Papua, 99111

Luciana Nathasia Wulandari Rumangun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARUI HOUSE 28
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 15:11:54
540   EtiketDID2022035076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenangan GG. Jati VI, No. 126, Waena - Perumnas II, Kec. Yayasan, Distrik
Heram, Kota Jayapura , Kota Jayapura, Papua, 99531

Ristiani Vita Gasperz

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Henwin Say
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Minuman cokelat; Permen cokelat; brownies; cokelat; kue bolu; kukis (kue

kering); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat
yang mengandung susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 15:13:25
540   EtiketDID2022035077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUKOWIYONO 2, RT 001 / RW 002, KEL. SUKOWIYONO, KEC. PADAS,
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

DINI YULIA ANJANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ocean Beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner);

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 (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-
penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion
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menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah;
Losion untuk pijat; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan
[kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi;
Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Produk kosmetik; Sabun; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit;
Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; 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); Vitamin C serum; air parfum; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cat
kuku (kosmetik); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan
pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk
hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau
untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk 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]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis,
pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik
tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher;
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 boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim
kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim
pemoles; krim rambut; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik];
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 wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing;
minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma;
mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; 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; patch jerawat kosmetik; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci vagina untuk
keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi
bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi
rambut; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; sabun cair; sabun cuci;
sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir; sabun tubuh; sabun
wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan fumigasi [parfum]; 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; sediaan
pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi
udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum mata; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum wajah;
tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 15:17:54
540   EtiketDID2022035078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pemda 2 Cigombong, RT 04 RW 06 Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura, Jayapura ,
Kota Jayapura, Papua, 99225

Eunike Yunita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Angie Maharani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hijau, merah muda, krem, jingga, cokelat, hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Gulung; Kue tradisional; Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Minuman cokelat; Minuman kopi

dengan atau tanpa susu; Puding Natal; Teh olahan khas negara Thailand; bahan makanan mengandung cokelat; brownies; es
krim; es krim buah; kue basah; kue bolu; kue es krim; kukis (kue kering); minuman kopi; minuman yang terbuat dari cokelat;
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produk-produk berbahan dasar cokelat; puding; roti*; teh susu; teh susu, teh yang mendominasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 15:22:47
540   EtiketDID2022035079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Sejahtera I GG.P. Indah No.66 Rt.034/000, Kelurahan Temindung Permai,
Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur

Andi Mila Syukur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WM Beauty Skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, magenta
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cat alis; Garis

Mata (Eye liner); Gel alis; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kain amplas dari pasir; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional;
Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur
badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik);
Lak rambut; Losion anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV;
Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Minyak bayi; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Pelapis kuku; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pemerah
bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis;
Produk penataan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Sampo;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pewarna kuku; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
untuk menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik);
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Spray penyegar mulut; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Warna alis; air linen beraroma;
alis palsu perekat diri; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil
[perlengkapan mandi]; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bakhoor; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi
dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; bedak bayi; 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; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-
bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh
dan wajah; cairan penghilang noda; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; dandan; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak untuk kulit; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
formula anti-kerut; foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan
minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk
tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; isi ulang aroma untuk
reed diffusers; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kondisioner kain; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk;
kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; krim; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemoles; krim pemutih gigi;
krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim siang; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim
tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; lilin bahan kulit;
linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion bayi; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk
muka; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur
kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker
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tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pembersih kulit; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku;
lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa
bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kecantikan;
masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker
tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah memurnikan arang; memijat minyak
dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak dan
lotion penyamakan matahari; minyak esensial aromatik; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak pijat; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak-minyak perawatan kulit; mousse
perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum; parfum dan cologne; pasta gigi
dalam bentuk permen karet; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-
penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersihan, pemolesan,
penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan
pasta); pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil make-up; pensil mata
kosmetik; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; 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; perona pipi; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum
rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk
manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk bayi; sabun tubuh; sabun
untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit;
sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pemolesan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan wajah kosmetik;
sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk simulasi warna
darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; self-tanning lotion [kosmetik]; semir dan lilin sepatu; semir untuk
furnitur dan lantai; semprotan linen beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum kecantikan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; texturizers kulit; tisu (wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan
pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; wangi-wangian; warna pipi; wewangian dan dupa; wewangian dan
wewangian; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan
dupa; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 17:30:23
540   EtiketDID2022035092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JETAK KIDUL NO. 24, RT. 018 RW. 003, KEL. JETAK KIDUL, KEC.
WONOPRINGGO, KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah

AMAT MASKHUN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: RAISIN  +   LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Pria; celana chinos; jaket [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian jadi; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 17:37:43
540   EtiketDID2022035093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cenderawasih No 46 Perumnas III RT/RW: 003/007, Kel/Ds Yabansai, Kec.
Heram, Kota Jayapura, Kota Jayapura, Papua, 93222

Irmayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EARSMA 89
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, cokelat, krem, kuning, hijau tua, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue tradisional; brownies; donat; kue basah; kue bolu; kue pai; kukis (kue kering); puding; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 17:37:55
540   EtiketDID2022035094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: ROWOKEMBU UTARA, RT. 001, RW. 001, DESA ROWOKEMBU, KEC.
WONOPRINGGO, KAB. PEKALONGAN, JAWA TENGAH, Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah

MOH. IMANUDIN SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHASE WY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; celana chinos; jaket [pakaian]; pakaian jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 17:44:44
540   EtiketDID2022035095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMASAN, RT. 07 RW. 03, KEL. KEMASAN, KEC. BOJONG, KAB. PEKALONGAN,
JAWA TENGAH, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

LUKMAN ABIDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPMILLER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Pria; celana chinos; jaket [pakaian]; kaos; pakaian anak-anak; pakaian jadi; pakaian wanita;

topi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 18:14:38
540   EtiketDID2022035096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Samudera No.9, Desa Hagu, Kota Lhokseumawe, Aceh
PT GAYO BEANS INDONESIA, Syarifah Narissa Zahra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAYOBEANS COFFEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GAYOBEANS artinya biji Gayo, COFFEE artinya kopi.
591 Uraian Warna : Putih, cokelat, dan emas.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 19:38:37
540   EtiketDID2022035097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JENDRAL SUDIRMAN, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
M ALFARABI FARHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Indah Jaya Furnihome
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru merupakan simbol kepercayaan, loyalitas, tanggung jawab dan keamanan. Putih berarti kemurnian, kebersihan, modern

dan minimalis. Kuning muda bermakna kebahagiaan, keceriaan, dan keramahan.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 20:07:17
540   EtiketDID2022035098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. WR Supratman No. 3-59 RT/RW. 025/-, Kel. Kupang Teba, Kec. Teluk Betung
Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35122

ELKANA ARLEN RISWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EL'S COFFEE INTENSE
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 : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi

bubuk; Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi
yang  mengandung susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas;
es kopi; kopi; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi instan; kopi kantongan; kopi susu instan; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh;
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 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;; produk-produk kopi; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk
minuman berbahan dasar kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 20:08:55
540   EtiketJID2022035099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pakis 2 , Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55783
SUBANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXPAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unsur Warna terbagi hanya dua, Merah Tua (hampir pink) dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan

komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung
maupun secara onLine; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online; Toko pulsa dan kartu perdana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 20:25:28
540   EtiketDID2022035100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bangka Hop V No.37, Kota Bontang, Kalimantan Timur, 75311
Mohammad Arief Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POURCAF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unsur warna hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; 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, 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, 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
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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); 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; 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, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan
reflektif atau neon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 20:26:40
540   EtiketDID2022035101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMANG 15, JL. KEMANG RAYA NO. 15 RT13/RW1, BANGKA, KEC. MAMPANG
PRAPATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT PRIMED SUMBER BERKAH UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXQUAD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi ponsel; Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Perangkat lunak aplikasi web; Platform perangkat lunak yang

memfasilitasi penyediaan informasi; aplikasi dekstop; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; peralatan pemprosesan
informasi; peralatan teknologi informasi; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi
seluler; perangkat lunak pengembangan aplikasi; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 20:30:41
540   EtiketDID2022035102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln.Neglasari 2 No.91 Rt.05 Rw.05 Pasanggrahan, Ujungberung, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40617

FIRAS ANDHIKA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGOLAB turn organic waste into useful
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : turn organic waste into useful = mengubah sampah organik menjadi hal yang bermanfaat
591 Uraian Warna : Hijau dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran pakan ternak; Pakan ternak; Pur (Pakan Ternak); konsentrat untuk pakan ternak; pakan ikan; pakan untuk

budidaya air; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/05/2022 20:32:27
540   EtiketJID2022035103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMANG 15, JL. KEMANG RAYA NO. 15 RT 13/RW 1, BANGKA, KEC. MAMPANG
PRAPATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT PRIMED SUMBER BERKAH UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Iskandar A.Md., S.E., M.T.
SHUBA CONSULTANT - WIJAYA GRAHA PURI, BLOK H33, JL. WIJAYA II,
JAKARTA 2160, INDONESIA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXQUAD
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan ritel untuk peralatan teknologi informasi;

layanan toko ritel dan toko grosir; toko; toko eceran; toko grosir; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 07:46:32
540   EtiketDID2022035135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZT LON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil

klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari
logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk
bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat
dari beton, gerabah atau batu pasir; sambungan pipa non logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 07:48:47
540   EtiketDID2022035136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Makaliwe I RT/RW : 007/006, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol
Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Fitriyani

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 :

: VINAF SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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; 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 perawatan kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; minyak after-
sun untuk keperluan kosmetik; produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kulit anti penuaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 07:50:56
540   EtiketJID2022035137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Damai Musyawarah Nomor 2A/18, RT. 004 RW. 003, Kel. Pondok Labu,
Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Subiakto Priosoedarsono
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAPAKUKM
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 penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan

pengalaman; Jasa perdagangan; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang
menampilkan perangkat lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Penyediaan pasar on-line untuk pembeli dan penjual
barang dan jasa yang mana untuk melayani sebagai perantara komersial dan promotor penjualan untuk penjual dan pembeli
pihak ketiga barang dan jasa, seperti, kendaraan darat.; jasa manajemen bisnis sehubungan dengan penjualan secara
elektronik; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis
(consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi
penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-
commerce melalui internet; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan
informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; kamar layanan perdagangan dalam sifat
mempromosikan bisnis dan pariwisata lokal; layanan perdagangan elektronik; penyediaan informasi dan layanan konsultasi
yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan
pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan pasar online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 08:08:18
540   EtiketJ132022035138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: komp.  Cibiru Indah Vlll No.36 RT 005 RW 012 Desa Cibiru Wetan Kecamatan
Cileunyi., Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Dr. Endang Samsul Arifin, S.H.I., M.Ag

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORSILADI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Organisasi sosial kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 08:09:16
540   EtiketDID2022035139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sona Topas Tower, Lantai 5-A, Jalan Jendral Sudirman Kavling 26, Kelurahan Karet,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 12920,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT Generasi Muda Bercayaha

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 :

: MANDATORY
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 : ===Sediaan perawatan kulit dan 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; 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
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udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik perawatan kulit; kosmetik yang dijual
sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; produk
perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan kulit anti penuaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 08:18:08
540   EtiketDID2022035141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pendawa Lima RT 009 RW 002 Basirih Hilir, Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah

ANDRIANUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LANTIH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Emas, Coklat, Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul

obat herbal; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat-obatan tradisional; Sediaan Herbal
untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; 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; suplemen dan sediaan
herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 08:29:15
540   EtiketDID2022035142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jendral Sudirman Rt 07  Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi
Maryati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vidzki Choco Soes
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue choco ball===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 08:30:36
540   EtiketJ212022035143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AREN PERUM CITRA CEMPAKA PERMAI RT. 001 RW. 002, Kota Bengkulu,
Bengkulu

DAVID

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R-KLINIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 44
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 08:46:54
540   EtiketDID2022035144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Permata Anawai Blok D3 No. 5, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
ZAIFUL MULI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KP Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; 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 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; Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Losion dan spray
untuk tubuh; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker
kecantikan untuk tangan; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Pewarna untuk rambut, sampo; 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; Sabun
mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun
mandi, deodoran; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi,
busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan,
gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk
batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan untuk menghilangkan rambut; 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; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil
[perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut non-obat; balsem selain untuk
keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem, selain untuk
keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; batu
tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; 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 untuk
pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cologne
setelah bercukur; dasar untuk parfum bunga; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran tubuh;
deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial];
esensi badian; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel setelah bercukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel tanpa obat
untuk melembabkan kulit; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gulungan abrasif; kain
dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; 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 bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa
obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk leher; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; 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 kulit [kosmetik]; krim penghilang bulu; krim pengurang bintik penuaan;
krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim
tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lembar
abrasif; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
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kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat);
lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk
melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion tahan usia;
lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up tubuh; mandi busa bayi; 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 pembersih untuk tubuh; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit;
preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran
(shower) yang tidak mengandung obat; sabun batangan untuk mandi; sabun cair untuk mandi; sabun krim tubuh; 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 wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk
mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk
mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah
pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah
pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; sampo rambut 3-in-1; scrub krim tubuh; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku;
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 rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk pewarnaan
awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:02:12
540   EtiketDID2022035145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN
SHIMANO Inc., Kaiyodo Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STRIKE FANTASY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STRIKE FANTASY = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===model [ornamen] terbuat dari plastik; patung resin; patung yang terbuat dari plastik; patung-patung plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:04:32
540   EtiketJID2022035146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. Dr. Hamka No. 17 RT.04 Kel. Murni, Kota Jambi, Jambi
Sri Jullegita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Okta Kitchen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:10:25
540   EtiketDID2022035147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Marunda (Raya Rorotan) No. 14,
Desa / Kelurahan Rorotan, Kec. Cilincing,

PT. PASIFIK KENCANA SENTOSA
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Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta 14140  , DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lanny Setiawan MBA., M.Mgt., MA-LPC., MA-LMFT.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nonaku + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, putih, kuning, coklat, putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:20:08
540   EtiketDID2022035148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN
SHIMANO Inc., Kaiyodo Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nidya Rosella Kalangie S.H.,
Suite 20-E Generali Tower, Gran Rubina Business Park  Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STRIKE FANTASY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : STRIKE FANTASY = suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Model (mainan atau alat permainan); alat untuk memancing; model mainan; patung mainan; patung mainan yang dapat

dikoleksi; patung-patung mainan plastik; umpan memancing buatan; umpan untuk memancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:23:32
540   EtiketDID2022035150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOCK E-05-13 ROSVILLA CONDOMINIUM, NO. 2 JALAN PRIMA PELANGI,
BUKIT PRIMA PELANGI, KUALA LUMPUR, 51200

SKINS SOLUTION LAB VENTURES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAYONNER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu (grey)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu,

tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen,
balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu,
sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang
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 padat untuk rias wajah; Bedak wajah untuk keperluan
kosmetik; Busa pencuci wajah; 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; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Hyaluronic serum;
Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan
kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; 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
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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; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk
bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam
mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung
obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim 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; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang
diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion
menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker Wajah; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-
pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak,
krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah;
Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan
dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan
pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit;
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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Tangan Cair; Sabun
anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun
mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi
shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; 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 mata;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias
wajah; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan wajah; 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; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tisu penyerap untuk wajah; Toner; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up;
bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan
dan tubuh; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih tubuh dan wajah; 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; dasar bedak (kosmetik); emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu
esensi badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel
untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; highlighter (kosmetik); jel
dan krim untuk mandi shower; kain make-up dari kapas; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up;
kapas untuk keperluan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; 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 yang
terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kit wewanginan khusus untuk

Halaman 84 dari 932



digunakan pada pelembut kain, penguat aroma, bubuk dan cairan deterjen kain, bar untuk binatu, semprotan penyegar binatu,
unit-dosis untuk binatu, deterjen pencuci piring, pembersih lantai, pembersih permukaan, sampo, pelembut, deodoran anti
keringat, losion tubuh, perawatan kulit, sabun bar dan sabun cair untuk tangan, sabun badan, sabun mandi cair, gel mandi,
mutiara untuk mandi, penyegar udara, aroma wewangian, lilin, blok pewangi toilet dan pembersih toilet; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan
(tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik
dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan
perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat,
perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata,
bibir dan kuku; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik 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 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 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 pagi untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih;
krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan
pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang
[kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan
kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan
medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim
siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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, 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; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk muka; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion
pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik;
losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk 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 berjemur kosmetik;
lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit
dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh,
kulit kepala, kuku dan rambut; 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;
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make-up untuk wajah dan tubuh; 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 [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik;
masker pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; mengklarifikasi tonik wajah; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wajah; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik
kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai
kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal
silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung matahari (kosmetik);
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari
untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih
tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah susu krim; pencuci muka;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghilang riasan mata; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan
susu setelah matahari, gel dan minyak; 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; 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); pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat wajah; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah
[kosmetik]; produk sabun; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; 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 deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk
bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak mengandung
obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun tubuh; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
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-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian,
minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh;
scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub wajah; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; 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 pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan
perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati 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 make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up;
sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi
untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan perawatan kulit [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 kulit, yaitu sabun mandi, losion,
krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan
kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk
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; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;

Halaman 86 dari 932



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; strip wajah untuk
menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab
tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih
untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; 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 diresapi dengan sediaan menghilangkan
make-up; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut
untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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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;
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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
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 pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
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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 [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
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rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu
diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu
yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau
diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
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

23/05/2022 09:32:49
540   EtiketDID2022035152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RUMAH POTONG HEWAN NO. 44, MABAR, MEDAN DELI, Kota Medan,
Sumatera Utara

PT. EXPRAVET NASUBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWSUPERIOR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Potongan daging ikan tanpa tulang; fillet ikan; produk daging; produk daging olahan; produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:33:50
540   EtiketDID2022035153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 5, Changkouwu Villager Group, Huamenlou Village, Bijiashan Township, Heshan
District, Yiyang, Hunan , 413000

Xu Kang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eyeshare
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; bingkai kacamata; kacamata; kotak kacamata; lensa kacamata; lensa kontak; wadah untuk lensa

kontak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:35:17
540   EtiketDID2022035154

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 ACTIVE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
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
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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
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
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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 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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;
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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 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
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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
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
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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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
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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
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
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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 tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan 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
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[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 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
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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 [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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
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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
(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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku
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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

23/05/2022 09:38:01
540   EtiketDID2022035155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Picung Bera RT/RW : 017/002, Desa Banyubiru, Kecamatan Labuan, Kabupaten
Pandeglang, Banten 42260, Kabupaten Pandeglang, Banten, 42260

Ruli Gultom

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 :

: RESNLIGHT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; pakaian

bawahan untuk pria; pakaian dalam pria; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk pria; pakaian pas untuk pria; pakaian
santai untuk pria; pakaian tidur untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:44:38
540   EtiketJID2022035156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Nangka Blok G/2, RT/RW 006/006, Komplek Kalibata Indah, Rawajati,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12750

Lambertus L. L. Making

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 :

: ELMART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari; Toko barang-barang grosir; jasa distributor grosir

untuk makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; layanan ritel disediakan oleh toko kelontong; pengecer toko serba ada;
toko; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:47:45
540   EtiketJID2022035157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Nangka Blok G/2, RT/RW 006/006, Komplek Kalibata Indah, Rawajati,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12750

Lambertus L. L. Making

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 :

: ELLAUNDRY
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Layanan binatu dengan bahan kimia

tanpa penggunaan air; binatu swalayan; memberikan informasi terkait layanan perbaikan pakaian; mencuci kain, pakaian,
kain, linen dan tekstil; pencucian kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; penyediaan fasilitas binatu; penyewaan mesin cuci
binatu; penyewaan pengering binatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:47:45
540   EtiketDID2022035157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung MTH Square GF A4/A Jl. MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur 13330, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330

PT Reka Cipta Digital

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: myarchery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : panahan saya
591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah

tangga, mesin-mesin yang diaplikasikan secara elektronik, perangkatnya serta bagian-bagiannya, yaitu, Defibrilator Eksternal
Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang bersifat permanen untuk perawatan kesehatan
dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat
lunak aplikasi komputer untuk ponsel; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh
termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-
produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; layanan asosiasi yang mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian,
alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku,
koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan
perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk
hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler,
dan program komputer; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dalam pengembangan aplikasi
perangkat lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; menyediakan ruang pada perangkat seluler,
aplikasi perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; order penjualan yang dapat dilakukan melalui
aplikasi program komputer; promosi kepentingan komersial profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat
lunak seluler yang disediakan oleh asosiasi kepada para anggotanya; transaksi komersial yang dapat dilakukan melalui
aplikasi program komputer===
===Jasa penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain;
penyedia akses ke aplikasi===
===Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Antarmuka Pemrogaman
Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan
sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh,
mengunggah, mengakses dan mengelola data; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan
karakter prediktif dan korektif; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi
perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet;
Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak
untuk digunakan dengan perangkat seluler; Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia
terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya
hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi
perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet,
perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer
untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak),
yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis, menghubungkan, dan mencari informasi
lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler, yaitu perangkat lunak untuk perangkat layar sentuh yang digunakan untuk memasukkan data, teks prediktif, teks
korektif, dan memasukkan teks berbasis sikap (gesture); Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk memasukkan (input) teks yang digunakan untuk mengakses dan mencari pada Internet; Perangkat
lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran
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bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat
komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan
pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan
layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana
yang tersimpan dalam suatu akun; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat
seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau
komputer; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan oleh penyedia kebugaran dan kesehatan,
klien perusahaan, dan pelanggan, untuk informasi lokasi dan tujuan pusat kebugaran dan kesehatan, pemeriksaan jadwal
kelas kebugaran dan kebugaran, pemesanan kelas kebugaran dan kesehatan, pendaftaran kelas kebugaran dan kesehatan,
pemantauan aktivitas dan kebugaran, penerimaan dan penebusan penawaran produk terkait kebugaran dan kesehatan,
memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam program loyalitas pelanggan dan jejaring sosial yang berhubungan
dengan kesehatan dan kebugaran; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi
pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat
lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; Perangkat lunak
komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan
bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau
mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek dengan imbalan uang atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data,
aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat-perangkat lunak computer dan perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan
pemutaran dan  unduhan aplikasi perangkat lunak; Perluasan, alat dan utilitas sistem komputer dalam bidang perangkat lunak
aplikasi untuk menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi dan aplikasi jaringan komputer global;
Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat
diunduh untuk terminal nirkabel; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna
untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran,
kecantikan dan kesehatan; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular;
antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi
perangkat lunak; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk
perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak
komputer untuk komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas,
peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan
perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler,
televisi, dan perangkat video lainnya; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat
lunak komputer, yang dapat di unduh; aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel
yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak untuk  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 perangkat
lunak untuk bermain game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak
untuk layanan jejaring sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait
tempat kerja, yaitu, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk
manajemen personalia, dan untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler,
keamanan pengguna, dan keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui
fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan
permainan komputer; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; komputer, perlengkapan periferal komputer,
hard disk drive, memori komputer, perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; 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; perangkat keras
komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan global serta
infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat lunak antarmuka pemrograman
aplikasi (API); perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi
blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di
platform media sosial; perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat
lunak untuk pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan
(workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler
untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten
media audio-visual melalui internet; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer
untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh untuk perangkat seluler,  laptop,  desktop, workstation dan tampilan untuk kolaborasi ruang rapat jarak
jauh dan tatap muka; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk perangkat seluler, laptop, desktop, stasiun
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kerja dan tampilan untuk mengontrol dan memodifikasi kamera, kamera pintar, mikrofon, sensor, suara, monitor dan tampilan;
perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa
transportasi; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi
dan memproses gambar; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak
aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk
membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui
satelit; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler, yaitu,
perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin analisa berbasis cloud; perangkat
lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler;
perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi yang berkaitan dengan pemesanan
hotel untuk smartphone; perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-
sourcing dan statistik yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan
masukan dari pengguna; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler, dapat diunduh; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim
pesan, teks, foto, grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk
verifikasi dan autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam mengunggah, mengunduh, menangkap, mengedit, menyimpan, mendistribusikan dan berbagi konten
fotografi dan video dan data digital lainnya melalui jaringan komputer global dan lokal dan melalui perangkat seluler; 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
pengembangan aplikasi; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung aplikasi perangkat
lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat
lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer
dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi
antara sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk
aplikasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian,
pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel,
yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
platform berbasis blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang
menyediakan fungsionalitas jaringan/jejaring sosial===
===Jasa permainan online yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan
pendidikan tentang otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem-
sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomatisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan
integrase database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan
otomatisasi, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan /
customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan   mengoperasikan sistem komputer,
perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Penyedia konten melalui aplikasi telepon seluler;
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; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan
multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak, berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan
aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; jasa
penyediaan informasi di bidang kebugaran dan olahraga melalui situs web dan aplikasi komputer; jurnal online, yaitu, bentuk
aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; layanan
game disediakan melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger
seluler===
===Infrastruktur-sebagai-layanan dalam bentuk layanan dukungan teknis, yaitu layanan manajemen infrastruktur jarak jauh
dan di lokasi setempat untuk pemantauan, administrasi, dan manajemen TI sistem cloud  untuk umum dan swasta serta
sistem aplikasi; Penyedia penggunaan sementara aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan pencarian, penjaminan, pemesanan, dan pemeriksaan kegiatan kebugaran dan kesehatan; 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
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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; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; desain,
pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi;
hosting data, file, aplikasi, dan informasi yang terkomputerisasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi
perangkat lunak hosting lainnya; jasa penyediaan komunitas online untuk pengguna terdaftar di bidang aplikasi
terdesentralisasi (DApps); layanan dukungan teknis, yaitu, layanan manajemen infrastruktur di tempat dan jarak jauh untuk
memantau, administrasi, dan manajemen komputasi cloud untuk umum dan swasta serta  sistem aplikasi; layanan komputer,
yaitu, penyediaan server aplikasi virtual dan non-virtual, server web, server file, server redundansi, dan server database dari
kapasitas yang bervariasi untuk pihak lain; layananan dukungan teknis, yaitu, pemantauan komputer, sistem jaringan, server
dan web serta aplikasi database, dan notifikasi untuk kegiatan dan pemberitahuan; pengembangan perangkat lunak komputer
di bidang aplikasi seluler; pengembangan perangkat lunak, produk dan aplikasi multimedia interaktif untuk digunakan dalam
kaitannya dengan skema keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus,
kartu hadiah dan kartu diskon; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:52:26
540   EtiketJ152022035158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Daeng Tata 1 Komp. Depag Tabaria Blok A4 No. 9, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan

A. Tenri Pakkua Bungawalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ungatawwa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pendidikan dan pengajaran yang

berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; loka karya, seminar dan perkemahan dalam bidang
kesenian; penyediaan materi-materi seni, kerajinan, dan pendidikan untuk anak-anak yang diproduksi dari bahan-bahan daur
ulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:54:16
540   EtiketDID2022035159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo
KAO KABUSHIKI KAISHA(also trading as Kao Corporation)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DESIGNING COLOR LIQUID
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Busa rambut; Eksfoliator; Garis Mata (Eye liner); Kapas wajah untuk kosmetik; Krim pelindung

sinar UV; Krim wajah; Lak rambut; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk wajah; Lotion pelindung sinar
ultra-violet; Obat kumur; Pelapis kuku; Pembersih make-up; Pembersih untuk badan; Perona Pipi; Perona mata; Pewarna dan
cat rambut; Sampo; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pewarna kuku; Strip perban
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pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; bedak
talek; bedak wajah; bulu mata palsu; busa pembersih tubuh dan wajah; eau de toilette; esens untuk kulit; garam mandi; gel
untuk wajah; kondisioner rambut; kosmetik; krim bibir; krim kulit; krim tangan; krim tubuh; kuku palsu; lipstik; losion  untuk kulit;
losion setelah bercukur; losion untuk tubuh; make-up bedak; make-up dasar bedak; maskara; masker kecantikan; minyak
Kolonyo; minyak esensial; pasta gigi; pelembab kulit; pembersih wajah; pembilasan rambut; pencuci muka; penetral untuk
pengeritingan permanen; pensil alis; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; pewarna janggut; pewarna rambut; pewarna-pewarna rambut; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun-sabun; sediaan
anti keringat (sediaan mandi); sediaan cukur; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersih
wajah; sediaan penataan rambut; sediaan penghilang warna; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan rambut; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; semprotan rambut; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu
pembersih wajah; wangi-wangian; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:56:21
540   EtiketDID2022035160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA 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 :

: SALADSKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; 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 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; Krim pembersih (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan
alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; 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; 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 kosmetik; 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 pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:56:37
540   EtiketJID2022035161

730 Nama Pemohon : Hafiz Khairul Rijal
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Alamat Pemohon : Ketapang, RT 001 RW 002, Ketapang, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Kota
Tangerang, Banten

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 :

: JAKARTA BLUDER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi kue; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Kafe kue beras; dekorasi kue; jasa penyediaan makanan berupa roti; katering makanan dan
minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan ruang publik, bar
makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 09:59:07
540   EtiketJID2022035162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mal Puri Indah, Jl. Puri Agung, Puri Indah, Kembangan Selatan, Kembangan, 11610,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11610

PT. Antilope Madju Puri Indah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOOD RING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe,
kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
delicatessens [restoran]; jasa restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan bar
kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran;
layanan kafetaria dan restoran; melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan fasilitas restoran; restoran yang menyediakan makanan dan minuman
kelor; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:00:42
540   EtiketDID2022035163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pos Pengumben Raya No. 8, Sukabumi Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11560

PT ETERCON PHARMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VARACON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kata: Hitam, Latar: Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat dan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:00:52
540   EtiketJID2022035164
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Lagura Indah G.26, RT. 012 RW. 003 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10510

Indrawan Nugroho

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 :

: Indrawan Nugroho
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting konten digital pihak ketiga yang berupa foto, video, teks, data, gambar, situs web, dan karya elektronik lainnya di

internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi
dan sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Jasa konsultasi
dalam bidang internet, www dan jasa keamanan jaringan komunikasi, jasa keamanan informasi; Jasa penyediaan platform
internet untuk transaksi komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce); Jasa perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS), yaitu, hosting perangkat lunak  untuk digunakan oleh pihak lain untuk digunakan sebagai penyediaan
database online berupa berbagai macam informasi minat umum melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera
fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya
dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; 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;
Layanan portal web (desain atau hosting); Menyediakan layanan pencarian komputer yang disesuaikan, yaitu, mencari dan
mengambil informasi atas permintaan spesifik pengguna melalui internet, tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi
dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional khusus untuknya dan
perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Menyediakan mesin pencari internet, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan layanan mesin pencari Internet,
tidak satupun jasa tersebut untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan
sinematografi profesional khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Penyediaan situs web
dan layanan berbasis web untuk manajemen online perangkat lunak permainan komputer pribadi; Perangkat lunak sebagai
suatu layanan (SaaS) berupa perangkat lunak komputer untuk pihak lain untuk digunakan untuk pengembangan perangkat
lunak untuk mengendalikan, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, tidak satupun jasa tersebut
untuk kamera fotografi dan sinematografi profesional termasuk aksesoris spesifik fotografi dan sinematografi profesional
khusus untuknya dan perangkat lunak fotografi dan sinematografi profesional; Portal web dan/ atau platform digital dengan
tujuan komersil; Portal web dan/ atau platform digital tanpa tujuan komersil; desain dan hosting portal web; desain portal web;
desain, pengembangan, dan hosting portal web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset
digital dan blockchain; hosting portal web; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk media, situs, video, pengaturan
media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi
(ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dalam jaringan sosial; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan
penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem
pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan pengguna untuk melihat dan
mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait
dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian perdagangan yang terkait dengan mata uang
digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa-jasa Internet dan situs web ialah jasa-jasa teknologi, penelitian dan analisis yang
berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar
(broadband), mobile dan  penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; jasa-jasa penelitian
dibidang media sosial; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan
menciptakan/membuat umpan media sosial; layanan komputer, yaitu, menyediakan manajemen perangkat jarak jauh melalui
jaringan komputer, jaringan nirkabel atau internet;; layanan komputer, yaitu, menyediakan platform penyimpanan objek
elektronik terdesentralisasi untuk end-to-end dienkripsi dan didukung oleh blockchain dan pembayaran blockchain;
menyediakan konsultasi teknologi di bidang media sosial; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan solusi otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan
menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM
manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran
dan periklanan yang dapat disesuaikan manajemen dan publikasi media sosial dan analisis bisnis; menyediakan perangkat
lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; menyediakan perangkat lunak untuk membuat
mata uang kripto terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; menyediakan
perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; menyediakan perangkat lunak yang
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memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan portal situs web Internet dan
platform perangkat lunak berbasis web untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; menyediakan portal
web bagi pengguna untuk mengakses informasi di bidang mata uang virtual, aset digital dan blockchain; merancang,
menyusun, memasang, menghosting, memelihara, memperbarui, dan meningkatkan situs web dan portal situs web untuk
digunakan oleh orang lain; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk manajemen hubungan
pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyediaan situs media sosial; penyewaan perangkat lunak untuk
manajemen basis data; platform sebagai suatu layanan (PaaS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
mengelola blockchain dan driven token (token driven), sistem komputer penyimpanan terdistribusi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:00:53
540   EtiketDID2022035164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RE. Martadinata 56 Blk.E/5, Rt. 006/004
Kel. Ancol, Kec. Pademangan
Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

XUE MING XING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROCIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;-; -tenda [struktur bangunan] logam; AC saluran logam; ALAT PEMANCAR GAS UAP ATAU

AIR DARI LOGAM; ALAT PENAHAN DAUN PINTU GERBANG DARI LOGAM; ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Alat buka
pintu dari logam, bukan-listrik; Alat kelengkapan dari logam untuk saluran udara yang dimampatkan; Alat pemancar gas, uap
atau air dari logam; Alat pematri emas; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk kabel dan
pipa; Alat peregang untuk pengikat logam dalam menangani muatan (batang hubung tegangan); Alumunium casting (cor);
Alumunium ceiling (langit-langit); Alumunium extrusi; Alumunium single panel; Alur dari logam untuk pintu geser; Anak tangga
dari logam; Angka Model [ornamen] terbuat dari logam biasa; Anjungan peluncuran roket dari logam; Atap dari logam, bagian
dari sel surya; Atap logam; Atap panel insulasi panas dari pelat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan
lapisan busa Polietilena; BAJA PENGIKIS GORESAN PADA PINTU; BAK DARI LOGAM UNTUK MENGADUK SEMEN;
Bahan bangunan logam, yaitu jendela logam, bingkai jendela logam, dinding gorden dari logam, tirai logam, daun jendela
logam, daun jendela geser logam, daun jendela logam, kasa serangga dari logam, pintu kisi-kisi logam, pintu logam, rangka
pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari logam, kisi-kisi logam, kusen jendela logam untuk keamanan, pelindung jendela dari
logam, balkon logam, beranda logam, pegangan tangan dari logam, pagar logam, panel pagar logam; Bahan bertulang dari
logam untuk bangunan; Bahan pengepak dari kaleng; Bahan penguat dari logam untuk beton; Bahan penguat pipa dari logam;
Bahan-bahan dari logam untuk jalan permanen kereta api yang digerakkan oleh kabel; Bahan-bahan kereta api dari logam;
Baja Datar; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja
Profil U; Baja Profil WF; Baja Ringan; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk
Gulungan; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Baja lapis aluminium; Baja lapis seng; Baja lembaran dan gulungan lapis
seng; Baja pengikis goresan pada pintu; Baja ringan; Baja ringan seng; Balok besi kasar (metalurgi); Balok dari logam; Balok
logam untuk pengelasan; Bangku pijakan bertahap dari logam; Bantalan jalan kereta api dari logam; Barang seni dari logam
biasa; Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Barang-barang kecil dari perangkat keras
logam, yaitu, mur, sekrup, baut, mesin cuci, pegas; Batang baja; Batang hubung tegangan; Batang lempengan alumunium;
Batang lempengan campuran alumunium; Batang lempengan dari logam biasa; Batang logam terkupas; Batang logam untuk
patri; Batang ukur pemuatan dari logam untuk gerbong kereta api; Batangan untuk Pagar Trali Logam; Baut jendela dari
logam; Baut logam; Bejana dari logam; Bejana dari logam (tempat pemakaman); Bel pintu [bukan listrik]; Benang dari logam
untuk keperluan mengikat; Bentuk pengecoran logam untuk beton; Berilium (glusinium); Besi balut; Besi beton; Besi landasan;
Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan); Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Besi, kasar atau
setengah dikerjakan; Bilah Baja Bulat; Bilik dari logam untuk tempat menyemprotkan cat; Bingkai dinding dari logam; Birai, lis-
hias tonjol dari logam; Bokor; Bonggol pengencang logam; Brankas; Breket AC dari logam; C stud dari logam; CANTELAN
PERIUK DARI LOGAM; CORONG ISI (TIDAK MEKANIS) DARI LOGAM; Campuran aluminium; Campuran baja; Campuran
dalam bentuk pelat, penempaan dan blok untuk membuat cetakan dan perkakas; Campuran logam biasa; Campuran logam
dalam bentuk pelat, lembaran, billet, penempaan, semua untuk digunakan dalam pembuatan lebih lanjut cetakan dan
perkakas; Campuran timah berlapis perak; Cantelan periuk dari logam; Cepuk Dari Logam; Cerobong asap dari logam;
Cetakan besi dari logam; Cetakan sementara dari logam untuk beton; Cetakan-dingin (pengecoran); Cincin dari logam biasa
untuk kunci; Cincin tembaga; Coran dari logam dan campurannya; Corong isi (tidak mekanis) dari logam; DAUN PENUTUP
DARI LOGAM; Daun pintu dari logam; Dinding insulasi anti-bakterial terbuat dari logam; Dinding papan turap dari logam; Dok
terapung dari logam untuk menambat kapal; Dudukan logam yang menahan log pada perapian; Engsel pintu dari logam;
Ferrule dari logam; Flensa dari logam (kerah); GELANG PIPA API DARI LOGAM; Galena (bijih); Gelagar dari logam; Gelang
pengenal dari logam; Gelang pipa-api dari logam untuk pegangan; Gelang pipa-api dari logam untuk tongkat; Gelanggang
luncur (struktur) dari logam; Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik; Genteng dari logam; Genteng metal Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Genteng metal pasir; Genteng pelat metal lembaran baja lapis paduan
aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Gentong dari logam; Gerendel dari logam; Grendel pengunci;
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Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Gulungan logam, non-mekanis, untuk selang lentur; Hafnium
(seltium); Hek Dari Logam; Hollow aluminium; Hollow besi Siku; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium; Hollow gypsum galvanis; Huruf timbul dan papan tanda stainless; Huruf-huruf dan angka-angka (dari logam biasa)
kecuali huruf cetak; Ibu tangga (bagian-bagian tangga) dari logam; Ikatan dari logam; Jalusi dari logam; Jangkar dinding (besi
untuk mendaki); Jangkar dinding dari logam; Jangkar-jangkar *; Jaring Baja untuk bahan bangunan; Jendela aluminium;
Jendela logam; Jepitan kabel dan pipa dari logam; Jerigen dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk
Listrik); Kabel dari logam, bukan listrik; Kabel untuk kereta gantung; Kadmium; Kain dari kawat; Kait jendela dari logam; Kait
karabiner dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kaki Meja Stainless; Kaleng Timah; Kaleng pengawet; Kaleng
timah; Kancing tas dari metal; Kandang ayam dari logam; Kandang babi dari logam; Kandang dari logam; Kandang logam
untuk hewan liar; Karya seni terbuat dari perunggu; Kasa serangga dari logam; Kastor logam; Katup atau klak katup yang
dioperasikan dengan tangan, selain bagian dari mesin; Katup atau klak katup, selain bagian dari mesin; Katup dari logam
(selain bagian-bagian mesin); Katup logam (untuk air, minyak dan gas), selain dari bagian-bagian mesin, tidak digunakan
dalam hubungannya dengan mobil; Katup pipa air dari logam; Katup saluran pembuangan dari logam; Katup-katup outlet yang
merupakan katup-katup aluminium untuk penghentian bahan bakar dari tanker-tanker jalan; Katup-katup pengaman terbuat
dari logam (selain bagian dari mesin); Katup-katup untuk menghasilkan uap dan lubang-lubang udara yang merupakan
perkakas mekanikal aluminium dan katup-katup yang digerakkan oleh udara dan lubang-lubang angin untuk mengumpulkan
uap bahan bakar; Kawat  aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari campuran logam biasa (kecuali
kawat sekering); Kawat galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat dari logam untuk keperluan
pertanian; Kawat seling; Kawat tembaga tidak terisolasi; Kepala sumur di bawah laut dan peralatan terkait; Kerah dari logam
untuk pengikat pipa-pipa; Kerai dari logam; Kerai gulung dari baja; Kerangka dari logam untuk bangunan; Kertas aluminium *);
Kertas logam untuk pembungkusan dan pengepak; Kertas timah untuk pembungkusan dan pengepak; Kincir cuaca atau kincir
angin dari logam; Kisi-kisi dari logam; Kisi-kisi logam; Klem dari logam untuk pengikat pipa; Klem logam; Klem penjepit dari
besi; Klip dari logam untuk menyegel tas; Kobalt (bahan mentah); Konstruksi  jalan raya dan jalan tol dari logam; Konstruksi
jembatan dari logam; Konstruksi kolam renang dari logam; Konstruksi pemandian burung dari logam; Konstruksi sangkar
burung dari logam; Kotak penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Kram dari logam (krampon); Kunci dari
logam; Kunci dari logam (kecuali elektrik); Kunci dari logam untuk tas; Kunci grendel dari logam; Kuningan, kasar atau
setengah dikerjakan; Kusen dari aluminium; Kutub logam untuk saluran listrik; Label dari logam; Lambang dari logam untuk
kendaraan; Landai logam untuk kendaraan; Langit-langit dari logam; Lantai dari logam; Lembar lindung atap dari logam;
Lembar lindung dari logam untuk bangunan; Lembaran  baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa
Polietilena; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan
lapisan seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna;
Lembaran baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Lembaran dan pelat logam;
Lembaran paving dari logam; Lembaran penutup atap insulasi panel dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi
(Zinc); Lempengan batu nisan dari logam; Lis dari Logam; Lis dari logam; Lis hias terbuat dari logam untuk birai; Lisplang dari
logam; Logam Untuk penutup lantai tersusun; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Logam Untuk penutup lantai
tersusun dengan lapisan seng dan almunium; Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium
(bahan galvanis); Logam anti friksi; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Logam dan campuran yang digunakan
untuk coran; Logam penahan pintu; Makam dari logam; Metal furring; Metal manhole covers; Model hewan [ornamen] terbuat
dari logam biasa; Model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam biasa; Molibden; Monumen dari logam untuk makam;
Monumen perunggu untuk batu nisan; Monumen terbuat dari logam; Mur mata; Nipel pelumas; Nipel swage; Nipel swage dari
logam; Nisan berupa pilar dari logam; Ornamen pagar antik alumunium; Otomat handuk terpasang dari logam; PAPAN
LONCAT DARI LOGAM; PELAT PERINGATAN DARI LOGAM (SIGN WARNING); PEMOTONG DARI LOGAM UNTUK
BANGUNAN; PENHENTI JENDELA DARI LOGAM; PENJEPIT DARI LOGAM; PENYEKAT DARI LOGAM; PIPA TEKANAN
ATAS DARI LOGAM; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; PPGL Coil dari galvanis; Paduan
dua logam atau lebih yang mempunyai sifat kekuatan mekanik yang sangat baik, titanium dan campurannya, dan aluminium
dan campurannya untuk digunakan dalam pembuatan lebih lanjut barang yang sudah jadi; Pagar Tipe BRC; Pagar dari logam
untuk makam; Pagar pancang dari logam; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Paku; Paku [brad] dari logam; Paku beton;
Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku pasak dari logam; Paku payung [paku]; Paku potong; Paku tapal
kuda; Palang untuk pagar dari logam; Palet pemuatan barang dari logam; Palet pengangkut barang-barang dari logam; Palet
pengangkutan dari logam; Palung dari logam untuk mengaduk adukan; Panel Komposit Aluminium; Panel Komposit
Aluminium (ACP)  untu coiling interior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk coiling exterior gedung; Panel
Komposit Aluminium (ACP)  untuk exterior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk finish furniture; Panel Komposit
Aluminium (ACP)  untuk roofing; Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk dinding interior gedung; Panel atap dari logam; Panel
baja lapis; Panel baja lapis warna; Panel baja lapis warna bermotif; Panel insulasi panas terbuat dari pelat metal baja lapis
paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Panel isyarat tidak bercahaya dan bukan mekanis dari
logam; Panel komposit baja lapis; Panel langit-langit dari logam; Panel-panel bahan campuran aluminium untuk bagian muka
arsitektural suatu gedung; Papan penanda dari logam; Papan penutup tepi atap dari logam; Papan silikat; Papan yang dipakai
untuk berjalan di atas tanah berlumpur atau basah dari logam; Pasak (perangkat keras); Patung kepala dari logam biasa;
Patung-patung kecil (arca) dari logam biasa; Pegangan Pintu Stainless; Pegangan dari logam untuk jendela; Pegangan dari
logam untuk lemari; Pegas dari logam; Pelapis alumunium; Pelapisan perisai dari baja; Pelat baja; Pelat besi; Pelat jangkar;
Pelat las (rel kereta api); Pelat latun; Pelat nomor dari logam; Pelat pengenal dari logam; Pelat timah, kaleng; Pelindung rel
dari logam untuk rel kereta api; Pembatas jalan dari logam; Penahan Pintu lemari dari logam; Penahan dari logam;
Pengencang dari logam; Pengencang dari logam, yaitu, pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin penahan dan wadah
dan pengencang penguncian panel; Pengencang penguncian panel; Pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin penahan
dan wadah; Pengikat berkas dari logam; Pengikat dari logam untuk jendela; Peniti, jepit dari logam; Penjepit kaca dari logam;
Penopang dari logam; Penutup atap dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) yang dilapisi panel
insulasi busa  Polietilena; Penutup botol dari logam; Penutup lubang dari logam; Penutup lubang pemeriksaan dari logam;
Penutup saluran air jaln dari logam; Penutup saluran lubang dari logam; Penyalut pipa dari logam; Penyangga dari logam
untuk pemuatan barang; Peralatan dari logam untuk jendela dari kaca; Peralatan dari logam untuk seluruh pintu kaca;
Perangkat keras logam, yaitu, dudukan dinding dan langit-langit yang umum digunakan untuk perlengkapan audio, video atau
komputer; Perangkat yang terutama terdiri dari sisipan sekrup berulir dari logam, semua dijual sebagai satu kesatuan;
Peregang kawat (penghubung peregang); Peregang sabuk dari logam; Peregang untuk ikat besi (penghubung tegangan);
Perintang pengamanan dari logam untuk jalanan; Perkakas-perkakas industrial ialah: bahan-bahan logam untuk lift-lift
pengangkat (elevator), kabin-kabin kereta api dan dinding-dinding perahu (boat), lantai-lantai bangunan dan atap-atap
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bangunan; Perkakas-perkakas penyaluran udara yang merupakan lubang-lubang angin aluminium untuk memungkinkan
tekanan dan pelepasan hampa udara atas gas-gas/uap bahan bakar; Perlengkapan dari logam untuk perabotan kantor;
Perlengkapan dari logam untuk peti-peti jenazah; Perlengkapan jendela dari logam; Perlengkapan logam untuk jendela;
Perlengkapan logam untuk perabotan; Pesan telegraf logam; Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pilar dari logam untuk
bangunan; Pintu Stainless; Pintu aluminium; Pintu gerbang dari logam; Pintu geser ganda otomatis terbuat dari panel
aluminium; Pintu geser tunggal manual terbuat dari panel aluminium; Pintu geser tunggal otomatis penuh kedap udara yang
terbuat dari panel aluminium; Pintu geser tunggal otomatis terbuat dari panel aluminium; Pintu kait logam; Pintu lipat
(akordeon) dari logam; Pintu logam dari baja; Pintu mengelilingi logam; Pipa aluminium; Pipa baja; Pipa besi; Pipa buang dari
logam; Pipa cerobong dari logam; Pipa dan tabung dari logam; Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat
dari logam; Pipa talang dari logam; Pipa tekanan atas (dari logam); Pipa tembaga yang disalut dengan isolator panas; Pipa-
pipa dari logam; Pita pembungkus atau pengikat dari logam; Plakat batu nisan dari logam; Plakat peringatan dari logam;
Podium siap pasang dari logam; Portik dari logam (bangunan); Pot cerobong asap dari logam; Produk Baja Kanal U; Produk
Baja Lembaran; Produk Baja Siku Sama Kaki; Produk Baja Tulangan Beton; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin;
Produk yang menawarkan aluminium CO2 Rendah pada produk aluminium dan paduan aluminium serta billet,
lempeng/lembar, batang logam pengecoran, batang logam dengan kemurnian tinggi, tangkai; Profil aluminium untuk
bangunan; Profil dari stainless; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Putaran langsir (kereta api); Rambu dari logam, tidak
bercahaya; Rangka Pintu Kaca Stainless; Rangka Pintu Stainless; Rangka Sofa Stainless; Rangka atap baja ringan; Rangka
atap dari logam; Rangka plafon dari logam; Rangka rumah kaca dari logam; Rangka tempat tidur Stainless; Rantai dari logam
*); Rantai untuk hewan ternak; Rel dari logam; Roda Untuk Jendela; Roda jendela geser; Roda perabot dari logam; Roda
tempat tidur dari logam; Rumah kaca dari logam yang dapat diangkut; Sambungan atap dari logam; Sambungan dari logam
untuk pipa; Sambungan kabel dari logam (bukan listrik); Segel; Segel dari timbal; Sekat partisi dari logam; Sekerup genggam
dari logam; Sekrup bagian atas logam untuk botol; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Sekrup jangkar dinding; Selongsong
(perangkat keras logam); Selongsong penutup dari logam untuk bangunan; Selongsong pipa dari logam untuk sumur minyak;
Selubung tali (bidal) dari logam; Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll
galvanis; Serbuk kikiran logam; Sermet; Silo dari logam; Simpai tong dari logam; Sisipan mur dari logam biasa; Sisipan sekrup
berulir dari logam dan peralatan instalasi yang dijual sebagai satu perangkat; Skelps; Sling dari logam untuk penanganan
barang muatan; Spendek dari logam; Strip logam; Struktur pendukung plat lantai bangunan yang terbuat dari baja dengan
lapisan anti karat; Sumbat dari logam; Sungkup cerobong asap dari logam; Surat-kotak flaps logam; TANDA TIDAK
BERCAHAYA DAN TIDAK MEKANIS DARI LOGAM DAN METAL; TEMPAT BERTEDUH DARI LOGAM; TEMPAT DUDUKAN
GENTONG DARI LOGAM; TIANG LAMPU BESI COR; TULANG KAWAT BAJA; Taji; Talang dari logam; Tali dan Rantai
Kawat; Tali dari logam untuk penanganan barang muatan; Tali pengancing dari logam untuk jendela; Tali pengikat dari baja;
Segel logam untuk menyambung tali pengikat; Tanda pengenal pribadi dari logam; Tanda-tanda dari logam tidak bercahaya
dan non-mekanis; Tanduk besi landasan; Tangga dari logam; Tangga terbuat dari alumunium; Tangga untuk para penumpang
naik pesawat dari logam yang dapat dipindahkan; Tangki air dari stainless; Tembaga kasar atau setengah dikerjakan; Tempat
berteduh di kolam renang atau pantai dari logam; Tempat dudukan gentong dari logam; Tempat sampah cor besi; Tempolong
(Perkakas Dari Kaleng Untuk Meludah Setelah Makan Sirih); Tiang dari logam; Tiang iklan (dari logam); Tiang logam (struktur)
dari logam; Timah; Tirai dari logam dipakai di luar rumah; Tirai tungku api dari logam; Titik temu persilangan rel kereta api;
Tombak (logam campuran antara tembaga dan seng); Tombol dari baja; Tombol dari logam untuk jendela; Tong dari logam;
Tonggak penambat kapal terbuat dari logam; Tonggak pintu dari logam; Tusuk kontak dinding dari logam; Tutup penyegel
botol dari logam; Tutup ventilasi dari logam; Tutup ventilasi dari logam untuk saluran HVAC; U Channel aluminium; U runner
dari logam; Ubin lantai dari logam; Uplik (Alat Untuk Membuat Lobang, Sepatu,Ikat Pinggang, Dll); Vendor stand dibuat
terutama dari logam; Wadah dari logam untuk bahan bakar cair; Wadah dari logam untuk gas bertekanan tinggi atau udara
cair; Wadah dari logam untuk limbah anjing; Wadah dari logam untuk menyimpan asam; Wadah kemasan dari logam; Wadah
pembuangan minyak dari logam; Wadah-wadah dari logam (tempat penyimpanan, pengangkutan); Wadah-wadah terapung
dari logam; Waje (Baja); Wall angle dari logam; Wiremesh; air-pipa logam; alat kelengkapan logam untuk tabung; alat
kelengkapan pipa [sambungan] dari logam; alat kelengkapan selang logam; alat kerekan; aluminium; aluminium dan
campurannya; aluminium strip berpakaian; anak tangga logam portabel untuk pertunjukan publik [platform]; as stainles bundar;
as stainles persegi; as stainles segidelapan; as stainles setengah bundar; as stainless; atap Insulasi (atap penahan panas)
dari logam; atap Metal Insulasi (atap logam penahan panas); atap baja ringan; atap pinggul logam; atap terutama terdiri dari
logam; atap ubin logam; awning [struktur bangunan] logam; bahan bangunan dari logam; bahan bangunan logam untuk rel
kereta api; bahan dari logam untuk perancah; bahan habis pakai untuk pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari logam; bahan
konstruksi tahan api dari logam; bahan logam untuk bangunan atau konstruksi; bahan logam untuk konstruksi kereta api;
bahan pembantu untuk patri, yaitu logam campuran dan batangan logam; bahan tahan api dipecat dari logam [bahan
bangunan]; bahan-bahan bangunan dari logam; bahan-bahan kereta api dari logam; baja; baja berlapis; baja beton; baja canai
dingin gulungan; baja canai dingin lembaran; baja canai panas gulungan; baja canai panas pelat; baja cor; baja dalam bentuk
lembaran, pelat, foil dan gulungan; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; baja dicetak kembali dan dibuat; baja
ditempa; baja gulungan lapis seng; baja karbon; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja
lonjoran; baja paduan; baja profil; baja ringan seng; baja rolled; baja siku untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; baja
slab; baja untuk kaleng; bak mandi rel logam; balok besi atau baja; balok besi kasar (metalurgi); band identifikasi logam untuk
sistem pengumpulan darah; band-band metal umum untuk identifikasi burung; band-band metal umum untuk identifikasi
hewan peliharaan; bangku-bangku logam; bangunan baja; bangunan diangkut atau struktur logam; bangunan logam;
bangunan logam pra-fabrikasi; bangunan logam yang dapat dipindahkan; bangunan, diangkut, logam; barang-barang besi;
barang-barang dari besi; barikade logam; barikade logam untuk jalan; basis teluk logam; bata tahan api dari logam; bata tahan
api semi-logam; batang baja; batang baja berongga; batang baja dingin-selesai; batang baja yang cerah; batang berakhir;
batang logam berulir; batang logam pengelasan; batang logam untuk digunakan dalam pembuatan; batang logam untuk
mematri; batang logam untuk mematri dan pengelasan; batang logam untuk mematri dan pengelasan, termasuk yang terbuat
dari paduan baja dan titanium; batang logam untuk paduan pengelasan; batang logam untuk pembuatan lanjut; batang logam
untuk pengelasan dengan lapisan fluksi pengelasan; batang logam yang ditarik dan dipoles; batang pencengkram dari logam;
baut angkur dari logam; baut baja mata; baut cincin; baut jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam
konstruksi jembatan; baut kunci logam; baut logam; baut mata; baut terkunci logam; baut, flat; beacon non-bercahaya logam
[tower-seperti struktur]; beban angkat tali logam; benang mengikat logam; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari logam
biasa; benjolan kunci dari logam untuk Locksmithing; bercabang tabung logam untuk jaringan pipa; berdiri menjadi struktur
logam; bergulir jendela jendela logam; berlapis seng lembaran baja; berputar persimpangan dari logam untuk pipa; besi; besi
atau baja skrap; besi beton; besi cor; besi cor untuk digunakan dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan
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baja; besi kasar; besi krom; besi molibdenum; besi paduan; besi pelet; besi silikon; besi spons; besi tahan karat; besi tungsten;
bidal tali kawat; bijih besi; bijih besi krom; bijih kobalt; bijih krom; bijih logam; bijih mangan; bijih molibdenum; bijih nikel; bijih
seng; bijih tembaga; bijih timah; bijih tungsten; bijih zirkonium; bilah-bilah baja; bilik telepon dari logam; billet logam; bingkai
jendela aluminium; bingkai jendela dari logam; bingkai metalik untuk pintu geser; bingkai plat nomor dari logam; blok paving
logam; blok refraktori logam; blok refraktori logam untuk digunakan sebagai lapisan dapur; blok swage; bola baja; bollards
logam; borgol; botol [logam wadah] untuk gas terkompresi atau udara cair; botol dari logam untuk gas terkompresi; botol dari
logam untuk gas terkompresi atau udara cair; botol dari logam untuk udara cair; botol gas dari logam; botol logam untuk
penyimpanan bahan bakar; botol topi logam; bracket dari logam untuk bangunan; brankas; brankas [kotak yang kuat]; brankas
[logam atau non-logam]; brankas bank logam; brankas logam; brankas tahan api logam; brankas, bukan dari logam; brankas,
elektronik; bukti debu menyerang logam; busa aluminium stabil; cake toppers dari logam biasa; campuran baja; campuran
castable tahan api dari logam; cangkir kait logam; cangkir peringatan terbuat dari logam non-mulia; cashboxes [logam atau
non-logam]; cashboxes logam; cashboxes, bukan dari logam; casing logam; cawan lebur dari logam biasa dan paduan
mereka; cetakan dari logam untuk pengecoran bahan keramik; cetakan logam untuk membangun; cetakan logam untuk
membentuk produk semen; cetakan logam untuk pengecoran logam; cetakan peluru logam; cetakan pendingin (penuangan
besi); chocks roda dibuat terutama dari logam; chutes ternak logam; cincin  mur aluminium; cincin babi dikompresi logam;
cincin kunci logam; cincin logam *; cincin padat logam; cincin semi logam; cincin skrup; cincin untuk hidung sapi jantan dari
logam; colokan [logam hardware]; colokan dari logam untuk mandi; colokan dari logam untuk tenggelam; colokan logam untuk
mandi; coran logam; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari aluminium atau
paduannya; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari tembaga atau paduan; coran, foil,
bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel nikel atau paduan; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik
atau diekstrusi setengah jadi artikel timah atau paduannya; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah
jadi artikel timbal atau paduan; corong talang air dari logam; cotters logam; counterweight lift; crossover kereta api dari logam;
dada alat logam, dijual kosong; dado rel logam; daun jendela dari logam; daun jendela logam; deadbolts logam; decking
logam; dermaga portabel logam yang memperpanjang dari garis pantai atas air; digulung dan dikupas atau tanah tabung baja;
dinding Insulasi (Dinding pendingin) dari logam; dinding Insulasi dari Logam (dinding pendingin dari logam); dinding dari
logam; dinding geser horizontal dari logam; dinding kait logam untuk pipa; dinding kelongsong logam untuk membangun;
dinding lapisan logam untuk membangun; dinding lipat dari logam; dinding plak terbuat dari logam biasa; dinding pra-fabrikasi
logam; dinding tirai logam; dinding yang dapat dipindahkan dari logam; dispenser handuk logam; door trim logam; doorplates
logam; drum baja, dijual kosong; ducts logam, untuk instalasi pemanas sentral; dudukan/ penyangga dari  logam untuk
perabotan; dukungan berdiri struktur logam untuk sepeda; edgings lanskap logam; edgings rumput logam; emblem tas golf
dari logam; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela;
engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu logam; es cetakan logam; es crampon; escutcheons logam;
espagnolettes logam; eyebolts lifting; eyenuts lifting; ferrules dari logam untuk tongkat dan tongkat berjalan; film dan lembaran
yang terbuat dari logam untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit; fitting berbentuk cincin logam; fitting dari logam
untuk lemari; fitting logam untuk membangun; fitting logam untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam untuk
pipa kaku; fitting logam untuk tempat tidur; flaps kucing logam; flaps pintu logam; floor deck dai logam; floorings genteng
metal; foil logam fleksibel untuk digunakan dalam pembuatan kantong, tas dan tutup; foil logam untuk kemasan; foil logam
untuk membungkus; frame baja untuk bangunan; frame dari logam untuk pintu geser; gabions kawat baja; gagang cermin dari
logam; gantungan baju dari logam; gantungan cermin logam; gantungan gambar logam; gantungan pakaian logam; gantungan
selang logam; gantungan tanaman logam; gantungan tas logam; garasi prefabrikasi dari logam; gazebo logam; gazebo
terutama logam; gazebo, portabel, logam; gazebo, portabel, terutama logam; gembok; gembok logam; genteng metal galvanis;
genteng metal pasir; gerbang besi tempa; gerbang kait dan mata logam; gerbang kait logam; gerbang keamanan logam;
gerbang keamanan otomatis dari logam; gerbang logam dan pagar; gerbang logam dan panel pagar; gerbang logam untuk
fasilitas parkir mobil; gerbang logam untuk taman mobil atau parkir; germanium; gesper dari logam biasa [hardware]; gulungan
daun jendela logam; hambatan dari logam untuk kontrol lalu lintas pejalan kaki; hambatan keamanan logam; hambatan
keamanan otomatis dari logam; hambatan kecelakaan logam; hambatan lonjakan logam untuk jalan; hardware * logam, kecil;
hardware logam, yaitu, memutar ganda-end; herpes zoster logam; hobnails logam; hollow baja ringan; identifikasi gelang
logam, untuk rumah sakit; identifikasi tag militer logam; indium; ingot besi murni; ingot nikel; ingot paduan nikel; ingot paduan
seng; ingot paduan tembaga-base; ingot paduan timah; ingot seng; ingot tembaga; ingot timah; instalasi parkir sepeda logam;
interior jendela logam; isian cincin logam; item kecil hardware logam; jambs jendela logam; jambs pintu logam; jangkar laut;
jaring kawat dan gauzes; jembatan pra-fabrikasi logam; jendela engkol logam; jendela layar logam; jendela logam; jendela
tingkap dari logam; kabel baja; kabel bidal logam; kabel klem logam; kabel non-listrik dan kabel dari logam biasa; kabel non-
listrik dari logam biasa; kabel persimpangan lengan logam; kabel sling; kabel untuk mobil lift; kabel untuk motor Lift; kabel
untuk parasut mobil; kabel untuk pintu lift mobil; kait [logam hardware]; kait handuk dari logam; kait logam; kait logam untuk
atap papan tulis; kait logam untuk pakaian rel; kait menjadi item kecil hardware logam; kaleng logam; kaleng minyak logam
dijual kosong; kamar penyimpanan anggur [struktur] logam; kanal c baja ringan; kandang ayam logam; kandang babi modular
logam; kandang babi pra-fabrikasi logam; kandang burung logam; kandang diangkut dari logam; kandang modular logam;
kandang pra-fabrikasi logam; kandang unggas logam; kanopi [struktur bangunan] logam; kapsul kopi kosong aluminium;
kapsul kopi kosong logam; kapsul waktu logam; karabiner logam; karya seni dari logam non-mulia; karya seni dekoratif besi
tempa; karya seni logam; kasa nyamuk dari aluminium; kathoda nikel; katrol logam, selain untuk mesin; katrol selempang dari
logam; katrol, pegas dan katup dari logam [tidak termasuk elemen mesin]; katup dari logam (selain bagian dari mesin); katup
dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; katup logam untuk mengendalikan
aliran gas di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; katup logam, selain dari bagian mesin; kawat; kawat aluminium;
kawat ayam; kawat baja; kawat baja kuens (quench) temper untuk konstruksi beton pratekan (PC bar/KBjP-Q); kawat baja
tanpa lapisan untuk konstruksi beton pratekan (PC Wire/KBjP); kawat berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat
duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat;
kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan;
kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk pengelasan; keamanan otomatis logam bergulir pintu; kecepatan
benjolan logam; kekosongan kunci logam; kenop pintu dari logam biasa; kerah pipa logam; keran dari logam untuk tong bir;
keranjang belanja supermarket genggam logam; keranjang dari logam biasa; keranjang logam; kertas aluminium foil; khrom;
kincir angin dari logam; kisi-kisi logam; klem logam; klem pipa logam; klem roda [sepatu]; klem roda logam; klem selang
logam; klip kabel logam; klip logam; klip pipa logam; klip tali kawat; kolam renang dari logam; kolom piala dari logam biasa;
komponen logam fabrikasi untuk pondasi bangunan [bahan bangunan]; koneksi logam untuk pipa logam, tabung dan casing di
industri minyak dan gas; konektor bersama struktural logam; konektor logam untuk penghiasan dan penghiasan balok;
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konektor logam untuk pipa; konektor pipa logam; konstruksi diangkut dari logam; kontainer aerosol logam dijual kosong;
kontainer dari logam untuk gas cair; kontainer dari logam untuk pakan ternak; kontainer dari logam untuk pupuk cair; kontainer
logam untuk bahan kimia, gas terkompresi dan cairan; kontainer logam untuk penyimpanan atau transportasi; kontainer logam
untuk penyimpanan dan transportasi barang; kontainer logam untuk transportasi; kopling dan sendi dari logam untuk pipa;
kopling dari logam untuk pipa; kopling dari logam untuk selang kebakaran; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak
hias yang terbuat dari logam non-mulia; kotak kunci logam; kotak logam; kotak pengawetan dari logam; kotak pengencang
logam; kotak penyimpanan kas logam; kotak surat logam; kran logam untuk tong; krom isomatrik masal; kromium paduan; kuil
domestik logam; kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci dari logam untuk pintu; kunci dari
logam untuk tas; kunci gembok; kunci keamanan dari logam untuk kendaraan; kunci keamanan logam, non-listrik; kunci
kendaraan logam; kunci logam; kunci logam dan kunci untuk itu; kunci logam untuk kunci; kunci logam, non-listrik; kunci
pegas; kunci pegas logam; kunci pintu logam, non-listrik; kunci selempang logam; kunci sepeda logam; kunci silinder logam;
kunci snowboard logam; kunci terbuat dari logam, non-listrik; kunci, selain listrik, dari logam untuk jendela; kunci, selain listrik,
dari logam untuk kendaraan; kunci, selain listrik, logam untuk digunakan pada bangunan; kunci, selain listrik, logam untuk troli;
kurung kantilever logam; kurung logam untuk digunakan dalam konstruksi dan perakitan decking; kurung selokan logam;
kurung spacer logam; kusen aluminium; kusen jendela dari logam; kusen logam; kusen pintu dari logam untuk pendingin
ruangan; kusen pintu logam; label perekat logam; laci logam trim; lambang dari logam untuk kendaraan; lambang logam untuk
kendaraan; langkan dari logam; lantai logam; lantai terbuat dari paduan logam; lantai, bahan lantai dan lantai keramik logam;
lapisan lembaran logam; lapisan logam untuk membangun; lapisan tungku refraktori logam; layar pintu logam; lembaran baja;
lembaran baja galvanis; lembaran baja vinil berlapis; lembaran besi; lembaran logam; lembaran logam untuk membangun;
lembaran logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; lengkungan logam; lengkungan logam untuk
menopang tanaman; lift selempang logam; limonit; lis logam untuk bangunan; locksets logam; logam biasa dalam bentuk
bubuk; logam biasa dalam bentuk foil [semi-tempa]; logam biasa dan paduan mereka; logam biasa dan paduan mereka, bijih;
logam biasa, semi-tempa; logam biasa, tidak ditempa; logam biasa, tidak ditempa dan setengah dikerjakan, untuk digunakan
dalam pembuatan lebih lanjut; logam dalam bentuk bubuk *; logam dalam foil atau bentuk bubuk untuk printer 3D; logam dan
paduan logam; logam dekoratif profil untuk digunakan dalam pembuatan lanjut; logam kaleng, dijual kosong; logam
memperluas lengan untuk pembubuhan sekrup; logam non-ferrous dan paduan mereka; logam penyangga tong; logam
piroforik; logam putih; logam yang digulung, ditempa, ditekan, diekstrusi, dikompresi dan / atau dipotong menjadi suatu bentuk
setengah jadi terutama pada molibdenum, tembaga, kobalt, tungsten, fosfat atau niobium dan paduannya; lonceng *; lonceng
logam; lonceng pintu non-listrik; lonceng untuk hewan; magnesium; magnesium alloy ingot; magnesium dan paduan;
magnesium ingot; manggan; manifold logam untuk jaringan pipa; mantel perapian logam; manual dioperasikan katup logam,
selain bagian dari mesin; mata angkat; mata pad; material besi cor untuk rel kereta api; mawar menjadi alat kelengkapan pipa
logam; mekanisme penguncian logam; memimpin dan paduan; memimpin ingot; memimpin paduan ingot; memimpin untuk
menuangkan tokoh; memimpin, tidak ditempa atau semi-tempa; memo baja paduan; memperkuat bahan dari logam untuk
sabuk mesin; menara perancah, bukan dari logam; mendukung pipa logam; mengalir dari logam untuk digunakan dalam
pembangunan basement waterproofing sistem; mengambang dermaga logam; mengelilingi perapian logam; menghubungkan
link untuk rantai; mengikat sekrup logam untuk kabel; mesin berdiri logam; metal pintu ayun otomatis; metal pintu bifolding
otomatis; metal pintu geser otomatis; minuman kaleng logam; model [ornamen] terbuat dari logam biasa; model miniatur mobil
[ornamen] dari logam biasa; model mobil [ornamen] terbuat dari logam biasa; model pesawat [ornamen] terbuat dari logam
biasa; molibdenum terikat dengan logam lain dalam bentuk lembaran, pelat dan foil untuk pembuatan lanjut; monumen logam
non-mulia; mullions logam; mulus digulung cincin logam; mur logam; mural genteng metal; mural logam; muselets dalam sifat
penutupan kawat untuk botol; nameplates logam dan nameplates pintu; nameplates pintu logam; nampan logam *; nikel; nikel
dan paduan; nikel tambaga alloy; niobium; nisan makam non logam mulia; nok baja ringan; nomor balap sepeda piring yang
terbuat dari logam; nomor rumah dari logam; nomor rumah dari logam, non-bercahaya; nozel logam; ornamen [patung] terbuat
dari logam biasa; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari logam biasa; ornamen liburan dari logam biasa, selain
hiasan pohon; ornamen liburan perunggu, selain hiasan pohon; ornamen terbuat dari logam biasa; padeyes; paduan baja,
tidak ditempa atau semi-tempa; paduan logam untuk digunakan dalam pembuatan; paduan logam untuk pembuatan lanjut;
paduan nikel; paduan pengecoran; pagar berantai dari logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat; pagar kawat
logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar logam untuk jembatan; pagar logam untuk pagar; pagar rantai logam;
pagar tetap logam; paku; paku keling logam; paku payung jok logam; palet logam; palet logam bongkar muat; palet
penyimpanan logam; panduan rel logam; panduan rel untuk counterweight lift; panduan rel untuk mobil lift; panel Insulasi (
Panel pendingin ) dari logam untuk bangunan; panel Insulasi dari logam (Panel pendingin dari logam) untuk bangunan; panel
akustik dari logam; panel aluminium untuk dinding ruang bedah; panel aluminium untuk pintu ruang bedah; panel aluminium
untuk plafon ruang bedah; panel bangunan dari logam; panel dinding eksternal dari logam; panel dinding eksternal terutama
terdiri dari logam; panel dinding logam; panel lantai logam; panel pagar logam; panel pintu logam; panel-panel bahan
campuran aluminium untuk bagian muka arsitektural suatu gedung; panil-panil dari logam/besi/baja; papan decking logam;
papan langit-langit logam; papan lantai logam; papan loncat dari logam; partisi dari logam untuk membangun; partisi dengan
elemen individual diam serta bergerak dari logam; pasak logam; pasak sepatu dan pena sepatu dari logam; pasak sepatu
logam; pasak tenda logam; pasir besi; patung dari logam; patung dari logam biasa; patung desktop yang terbuat dari logam
non-mulia; patung keagamaan dari logam biasa; patung logam non-mulia; patung, patung dan karya seni dari logam biasa;
patung-patung logam non-mulia; patung-patung timah; pegangan bak mandi dari logam; pegangan jendela logam; pegangan
pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa; pegangan tangan dari logam untuk bak mandi dan shower; pegangan
tangan dari logam untuk jalan setapak; pegangan tangan dari logam untuk tangga; pegangan tangan logam; pegangan tangan
logam untuk digunakan di gedung-gedung; pegangan tangga dari logam; pegas [logam hardware]; pelampung logam;
pelampung mooring logam; pelapis logam; pelari dari logam untuk jendela; pelari dari logam untuk pintu; pelat baja berpakaian
dan lembaran; pelat baja vinil berlapis; pelat dan lembaran baja; pelat nomor dari logam; pelindung dan klem baja stainless;
pelindung pohon logam; pemanasan saluran logam; pemancang sekrup dari logam; pembatas penjaga dari logam;
pembatasan parkir logam; pembuka jendela, non-listrik; pembuka pintu, non-listrik; pemegang logam untuk papan; pemegang
tiket kereta logam dan bus; pemicu mengunci logam; pemukul logam; pemukul pintu logam; penampungan badai logam;
penampungan dok pemuatan logam; penampungan penyimpanan logam; penampungan tornado bawah tanah yang terbuat
dari logam; penanda tanaman logam; pengait putar ganda [perangkat keras logam]; pengencang C-cincin logam; pengencang
D-cincin logam; pengencang cincin babi logam; pengencang dari logam untuk jendela tingkap; pengencang logam untuk
perancah; pengencang mesin sabuk logam; pengencang pintu logam; pengencang snap ring dari logam; pengencang ulir
logam; pengganti link untuk rantai; penggulung berbentuk silinder dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; penghenti
gerbang dari logam; penghubung kabel dari logam, bukan listrik; pengiriman kontainer logam; penguat untuk bekisting pin

Halaman 113 dari 932



logam; peniti jepit logam; penopang langit-langit logam; penutup dari logam untuk langit-langit; penutup jendela, non-listrik;
penutup lantai tersusun dari logam; penutup pintu dari logam; penutup pintu logam, non-listrik; penyimpanan drum logam;
penyimpanan gudang logam; penyimpanan sampah logam; penyimpanan sampah tujuan umum dari logam; penyimpanan
sepeda rak logam; perak nikel; perancah logam; perancah menara logam; perangkap untuk hewan liar *; peranti keras dari
logam; perapian grates logam; pergola logam; pergola terutama logam; perlengkapan logam untuk perabotan; perlengkapan
penyambung logam; perlengkapan perabotan dari logam; perlengkapan pintu dari logam; perlengkapan pipa logam; perpipaan
logam; persimpangan dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; perunggu; peti logam; piala
dari logam biasa; piala yang terbuat dari logam biasa dan paduan mereka; piket logam; pilar dari logam/besi/baja untuk
bangunan; pin kunci bola logam; pintu anjing logam; pintu ayun ganda terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara
manual; pintu ayun ganda terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara otomatis; pintu ayun tunggal terbuat dari
panel aluminium yang dilapisi timah hitam yang dioperasikan secara manual; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium
yang dilapisi timah hitam yang dioperasikan secara otomatis; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium yang
dioperasikan secara manual; pintu ayun tunggal terbuat dari panel aluminium yang dioperasikan secara otomatis; pintu besi
pemirsa [non-diperbesar]; pintu dalam logam; pintu dan jendela dari logam; pintu ganda putar dari logam; pintu garasi logam;
pintu geser ganda terbuat dari panel aluminium yang dilapisi dengan timah yang dioperasikan secara manual; pintu geser
ganda terbuat dari panel aluminium yang dilapisi dengan timah yang dioperasikan secara otomatis; pintu geser tunggal penuh
kedap udara otomatis terbuat dari panel aluminium yang dilapisi timah hitam; pintu geser tunggal terbuat dari panel aluminium
yang dilapisi timah hitam yang dioperasikan secara manual; pintu geser tunggal terbuat dari panel aluminium yang dilapisi
timah hitam yang dioperasikan secara otomatis; pintu hewan peliharaan logam; pintu keamanan logam; pintu kucing logam;
pintu lipat logam; pintu logam *; pintu logam geser; pintu logam untuk digunakan dalam ruangan; pintu logam untuk lemari
besi; pintu logam, jendela, jendela dan slatted jendela; pintu luar logam; pintu penutup keamanan dari logam; pintu putar
logam; pintu putar logam otomatis; pintu rol logam; pintu tahan api dari logam; pintu teras logam; pipa baja; pipa baja dan
tabung; pipa bercabang logam; pipa bercabang logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa besi cor;
pipa dan alat kelengkapan yang dilapisi logam; pipa dan tabung logam; pipa drainase logam; pipa hollow; pipa kaku logam;
pipa logam; pipa logam dan perlengkapannya;; pipa logam untuk membangun; pipa logam untuk transfer cair dan gas; pipa
logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; pipa mendukung terisolasi dari logam; pipa saluran pembuangan
logam; pipa stainless; pipa tembaga; pipa tembaga yang dilapisi plastik; pipa tembaga yang disalut dengan bahan berbusa
polietilena; pipa tembaga yang disalut dengan karet; pipa tembaga yang terisolasi; pipa underdrainage logam; pipa yang
terbuat dari besi yang dilapisi oleh lapisan Poly Tetra Fluoro Ethylene untuk mengaliri media yang bersifat asam; pipa-pipa
baja; piring STNK logam; piring identitas dari logam biasa; piring tendangan pintu logam; pirit besi; pita logam untuk keperluan
mengikat; pita tipis logam; pitons logam; plafon Insulasi dari logam (plafon pendingin dari logam); plafon dari logam; plak dari
logam biasa; plakat logam; plat pengenal dari logam; plat pintu dari logam; plat stainles; plat stainles anti karat; plat stainless;
plat strip aluminium; platform pengeboran lepas pantai logam; pra-dicat baja strip; pra-fabrikasi kolom arsitektur logam; pra-
fabrikasi rumah ayam sectional logam; pra-fabrikasi rumah dari logam untuk hewan ternak; prefabrikasi dari logam/besi/baja;
profil dari alumunium; punjung, anjang-anjang dari logam; putar logam; putar non-otomatis logam; putar otomatis logam; rak
atau hambalan dari logam,; rak kurung logam; rambu-rambu jalan logam; rangka baja ringan kanal c; rangka baja ringan untuk
bangunan; rangka logam untuk bangunan; rantai baja; rantai keamanan logam; rantai lifting; rantai logam biasa untuk kunci;
rantai penanganan beban; rantai selip logam; rantai tali-temali logam; rel baja; rel geser dari logam untuk kamar mandi; rel
geser dari logam untuk kamar mandi dan rel dari logam untuk kamar mandi; rel penggantung dari logam; reng baja ringan;
retensi batu longsor jaring kawat; rim kunci logam, non-listrik; ring sekrup dari logam; rol pintu garasi logam; rumah ayam
modular logam; rumah ayam pra-fabrikasi logam; rumah hewan modular dari logam untuk hewan ternak; rumah hewan
modular logam; rumah hewan pra-fabrikasi logam; rumah kaca berpindah dari logam untuk keperluan rumah tangga; rumah
kaca logam; rumah pra-fabrikasi logam; rumah prefabrikasi [kit] logam; runner dari logam untuk dinding; saham dari logam
untuk tanaman atau pohon; salib dari logam biasa, selain perhiasan; saluran dari logam untuk instalasi AC; saluran dari logam
untuk ventilasi dan instalasi AC; saluran dari logam untuk ventilasi instalasi; saluran logam; saluran logam untuk jaringan pipa
gas; saluran logam untuk saluran gas; saluran non-listrik memutar logam; saluran pembuangan dari logam; sambungan
bercabang dari logam untuk pipa; sambungan fleksibel dari logam; sambungan logam tipe siku; sambungan logam untuk pipa;
sambungan pipa dari logam; sambungan rantai; saringan logam; sash windows logam; screwnails logam; sekrup baja ringan;
sekrup logam; sekrup untuk pengunci kendaraan; selang bahan bakar minyak logam; selang gulungan semi-ditarik dari logam;
selang logam; selang logam industri; selang logam untuk kolam renang; selang logam untuk pertanian; selang logam untuk
pipa digunakan; selimut pas untuk kolam renang [struktur] logam; semi-tempa timah dalam bentuk gulungan; semua tujuan tali
logam; sendi dari logam untuk pipa; sendi ekspansi logam untuk lantai dan dinding; sendi ekspansi logam untuk pipa dan
ducting; seng; seng dan paduan; sepatu pena logam; serbuk logam umum untuk digunakan dalam pembuatan; serbuk logam
untuk digunakan dalam pembuatan; serbuk logam yang digunakan untuk pengelasan; shower ambil bar logam; siku dari
logam untuk pipa; siku dari logam untuk pipa fleksibel; siku dari logam untuk pipa kaku; siku dari logam untuk pipa, termasuk
yang terbuat dari paduan baja dan titanium; siku stainless; silinder baja untuk gas terkompresi; silinder kunci dari logam;
silinder kunci keamanan logam; silinder kunci logam; silinder logam untuk gas dikompresi atau cairan, dijual kosong; silo
modular logam; silo pra-fabrikasi logam; singkatan dari logam untuk tanda-tanda jalan; sistem langit-langit logam gantung
yang terdiri dari panel; skala model [ornamen] dari logam biasa; skala model mobil [ornamen] dari logam biasa; skrup dari
logam; skylight logam; slatted jendela logam; slider perabot logam; sling kargo dari logam; sling rantai; sling rantai heavy-duty;
sling tali kawat; slot surat logam; sofit logam; soket spelter; soket wedge; soket wedge logam; solder bebas timah untuk
industri elektronik; solder keras; solder lunak; solder pasta; solder perak; spelters untuk mematri; spelters untuk pengelasan;
spelters untuk solder; spendek dari logam; staples logam untuk konstruksi atau keperluan industri; staples untuk konstruksi
atau keperluan industri; staybolts logam; stepladders logam dan tangga; strip baja; strip gemuruh logam; strip mengikat logam
yang digunakan pada kemasan; strip stainless; struktur penampungan logam; stud baja untuk bahan bangunan; sudut katup
logam, selain bagian dari mesin; sudut manik-manik drywall logam [bahan bangunan]; sumbat botol logam; sumbat logam
untuk wadah kemasan industri; surat pelat logam; tab indicia logam; tabel centrepieces [ornamen] terbuat dari logam biasa;
tabung bahan bakar butana logam, mengosongkan; tabung baja; tabung dari logam untuk keperluan industri; tabung dilipat
logam; tabung gas bertekanan terbuat dari logam; tabung logam; tabung logam semua untuk penggunaan kendaraan
bermotor; tabung logam untuk gas; tabung logam yang dilapisi plastik; tabung logam yang disalut dengan bahan berbusa
polietilena; tabung logam yang disalut dengan isolator panas; tabung logam yang disalut dengan karet; tabung paduan nikel;
tabung paduan tembaga; tabung stainless steel; tabung tembaga; tabung tembaga yang terisolasi; tag telinga logam untuk
ternak; tahap logam untuk pertunjukan musik; tahap untuk pertunjukan musik terdiri dari bahan terutama logam; talang baja
ringan; talang logam; tali dari logam untuk pengikat; tali kawat; tali kawat bidal logam; tali kawat yang digunakan untuk
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mengangkat dan tali-temali; tali klip kawat logam; tali logam; taman gudang logam; taman logam gulungan selang tangan
dioperasikan; taman saham logam; tanda-tanda jalan, non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tanda-tanda parkir logam;
tanda-tanda, non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tangga almunium; tangga dari logam untuk perpustakaan; tangga
logam; tangga stand-off logam; tanggul logam portabel; tangkapan pintu lemari logam; tangki air dari logam untuk keperluan
industri; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan dari logam; tangki air logam; tangki dari logam
untuk penyimpanan gas cair; tangki dari logam untuk penyimpanan gas dikompresi; tangki dari logam untuk transportasi gas
cair; tangki dari logam untuk transportasi gas terkompresi; tangki logam; tangki penyimpanan air dari logam untuk keperluan
industri; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari logam; tangki penyimpanan cairan [struktur] terbuat dari logam;
tangki penyimpanan cairan logam; tangki penyimpanan gas dari logam; tangki penyimpanan logam; tangki penyimpanan
logam dan atap untuk itu; tantalum [logam]; tantalum dan paduan; target sputtering dari logam; tarikan laci dari logam biasa;
tarikan laci logam; tembaga; tembaga batangan murni; tembaga rendah memo karbon-baja; tempa baja; tempa logam; tempat
pengikat tali di dermaga; tempat penyimpanan air dari logam; tempat sampah logam; tenda tiang logam; tensioner logam
untuk rangka kendaraan bermotor; terali dari logam; teralis dari logam untuk mendukung tanaman; teralis logam; terumbu ikan
buatan dari logam; tiang bendera genggam logam; tiang pagar logam; tiang-tiang baja; tiang-tiang logam; timah; timah
batangan; timah dan paduan; tinggal baut logam; titanium; titanium alloy; titanium alloy ingot; titanium besi; titanium dan
paduan daripadanya; titanium, tidak ditempa atau semi-tempa; tokoh dari logam biasa; tong air dari logam; tong logam; topi
kait logam; trek dari logam untuk kendaraan rel; tubing aluminium komposit untuk digunakan dalam pembuatan frame sepeda;
tubing dan tubing kopling dari logam untuk menggabungkan dan mengakhiri pipa; tujuan umum penyimpanan sampah logam;
tujuh kawat baja tanpa lapisan dipilin untuk konstruksi beton pratekan (PC strand/KBjP-P7); tungsten; turnbuckles logam; tutup
atap dari logam; tutup logam; tutup logam untuk kaleng; tutup mengambang internal aluminium untuk digunakan dengan gas
atau cair tangki penyimpanan gas; ubin dinding dari logam untuk bangunan; ubin dinding logam; ubin langit-langit logam; ubin
logam untuk membangun; uninsulated, kawat non-listrik; unit pintu besi; usungan kabel dan usungan singel logam [penjepit
link]; utilitas tiang logam; valances logam; vanadium; ventilasi atap logam untuk bangunan perumahan dan komersial; ventilasi
saluran logam; wadah dari logam untuk pengepakan dan pengemasan; wadah kemasan industri logam; wadah penyimpanan
logam; wadah penyimpanan tujuan umum dari logam; wadah yang terbuat dari logam untuk digunakan dalam penyimpanan
gas; waduk air hujan dari logam; weatherboards logam; window logam langsing; window mengelilingi logam; window rel
logam; wire mesh; zirkonium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:03:34
540   EtiketJID2022035165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Lagura Indah G.26, RT. 012 RW. 003 Kel. Cempaka Putih Timur, Kec.
Cempaka Putih Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10510

Indrawan Nugroho

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 :

: Indrawan Nugroho
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan bisnis; Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media

interaktif digital dan elektronik; Pelatihan yang berkaitan dengan industri; Produksi Video E-Learning; Produksi film; Produksi
video; expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; jasa produksi film; jasa-jasa produksi media digital dan
interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio; jasa-jasa produksi program media ialah
jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio; konseling karir yang berkaitan dengan
pendidikan perguruan tinggi; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni dan kerajinan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis,
industri, dan teknologi informasi; menyediakan informasi dan berita online di bidang pelatihan kerja; pelatihan bahasa dan
pelatihan pra kerja; pelatihan kerja; pelatihan pra kerja; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan yang lebih tinggi;
penyewaan karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik, musik, dan player media digital
(podcasts), dalam bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi dan distribusi DVD yang
telah direkam sebelumnya, disk digital definisi-tinggi, dan disk audio yang telah direkam sebelumnya dan media penyimpanan
digital bukan disk; produksi dan distribusi karya audio-visual, yaitu, gambar bergerak, program televisi, video, video musik,
musik, dan player media digital (podcasts), untuk streaming atau mengunduh dalam bidang laporan peristiwa saat ini, berita,
hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; produksi efek khusus film; produksi film; produksi film animasi;
produksi film di studio; produksi film pita video; produksi film televisi; produksi film, film video, program radio dan televisi;
produksi lagu untuk film; produksi podcast video; produksi rekaman video; produksi studi film; produksi video dan/atau
rekaman suara untuk tujuan hiburan atau pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:05:42
540   EtiketJID2022035166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Apel III/5 No. 4 RT/RW : 003/002, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota
Hilman Khairan Santi Aji
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Surakarta, Jawa Tengah 57144, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57114
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 :

: Coklat Cocol
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat Muda, Cokelat Tua, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang

menyediakan pizza dan minuman; jasa restoran; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering di kafetaria makanan cepat
saji; layanan bar dan restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi
dan makanan ringan; layanan restoran cepat saji; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah;
mengambil layanan makanan cepat saji; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; 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

23/05/2022 10:06:34
540   EtiketDID2022035167

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 ACTIVE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
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Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
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Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk
penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan
imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan
dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk
pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat
untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam
bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan
selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
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kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi

Halaman 119 dari 932



dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
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memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
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sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
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implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa
untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan;
lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; liner sekali pakai untuk
popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion
dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion
obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak
beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; makalah yang dirawat
secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan
bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi
(berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat
diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita
diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan
tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk
bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
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farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
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merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
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atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan
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farmasi  untuk organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes
mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan
manusia dalam pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan
kedokteran hewan; sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan
penyakit pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit
dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
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farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
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untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
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makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
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unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:07:03
540   EtiketJ152022035167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Yasmin Blok G1 Hertasning Baru, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
ADNAN IMRAN, S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOALA + Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Kedai es; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai teh; Kedai yang menyediakan teh bubble; kedai teh; layanan bar

kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:12:32
540   EtiketDID2022035168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav. DKI Blok B 11/17, Rt. 007 Rw. 004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

DR. PANJI PRIAMBUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAFU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antibiotik; antibiotik untuk penggunaan manusia; dressing luka steril; jamu untuk membantu meringankan wasir; perban

perekat untuk luka kulit; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan farmasi untuk luka; sediaan untuk mengobati
wasir; sediaan wasir; tablet antibiotik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:13:47
540   EtiketDID2022035169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. KARIMUN KIM II KOM. MEDAN MAS KARIMUN BLK. B-23, SAENTIS,
PERCUT SEI TUAN, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. REJEKI INDO AGROTEC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FULLTEXPLUS
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; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian,

hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; 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; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura
dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; 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 kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; 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; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
pupuk.; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; 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 pertanian,
hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; 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; Batu kapur untuk pertanian; Gen benih untuk
keperluan pertanian; 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; Komponen biologis untuk keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam
pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; Pelapis
Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura,
kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman;
Produk turunan batu kapur untuk pertanian, termasuk batu kapur yang dilumatkan, kapur, kapur terhidrasi, bubuk kiln, kapur
penyaring dan tailing terhidrasi; 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-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih; Senyawa kelat
(digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; Zat kimia untuk
pertanian; aditif kimia untuk pupuk; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia perintis
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan sains; bahan
kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi,
serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; batu kapur bubuk untuk keperluan pertanian; batu kapur granula untuk keperluan pertanian;
bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk
pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan
hortikultura; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk
digunakan sebagai pupuk; hormon tanaman [fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; kalsium sianamida
[pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kapur pertanian; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air dalam
pembuatan bahan kimia pertanian; 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
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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; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan
sebagai pupuk; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan pupuk; substrat untuk tumbuh bebas tanah [pertanian];
superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk); zat antara kimia untuk digunakan
dalam pembuatan bahan kimia pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:15:29
540   EtiketDID2022035170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangmalang, Masaran, Sragen, Jawa Tengah, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
PT KHANZA INNOVATION COSMETICS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KHANZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade

rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian
dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan,
krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Perdagangan besar kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik;
layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik===
===Produk kosmetik; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; make-up [kosmetik]; sediaan perawatan wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:21:59
540   EtiketDID2022035171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav DKI Blok B 11/17, Rt. 007 Rw. 004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

DR. PANJI PRIAMBUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAFU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instrumen dan peralatan medis dan bedah; Peralatan bedah; Peralatan dan perkakas pembedahan; alat couter yaitu

peralatan yang digunakan untuk sunat; bedah dan peralatan medis dan instrumen; peralatan bedah; peralatan sunat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:26:56
540   EtiketDID2022035172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA 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 :

: VEGETAMIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Busa (kosmetik) [Mousse]; 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; 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 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; Krim pembersih (kosmetik); Krim wajah (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel wajah [kosmetik]; grease untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan
alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; 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; 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 kosmetik; 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 pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kosmetik; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat
rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; pewarna kosmetik; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:33:49
540   EtiketJID2022035173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav DKI Blok B 11/17, Rt. 007 Rw. 004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

DR. PANJI PRIAMBUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAFU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa fisioterapi; Jasa perawatan kesehatan; Pelayanan keperawatan medis; Pusat kesehatan; Rumah sakit; fisioterapi

[terapi fisik]; jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; klinik khitan/sunat;
layanan klinik kesehatan; layanan rumah sakit; pelayanan medis; perawatan kesehatan; rumah khitan/sunat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:34:19
540   EtiketDID2022035174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd
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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 ACTIVE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat

Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
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otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
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fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
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dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:34:28
540   EtiketJID2022035174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Mekar Sari No. 15, RT/RW 007/008, Cijerah, Bandung Kulon, Bandung, Jawa
Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, 40213

ALDHITO MUHAMAD DHIFAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOCILWORKS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM; MERAH; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan suku cadang dan aksesoris sepeda motor; Toko sparepart dan aksesoris kendaraan; jasa distributor
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grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor;
layanan ritel yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:37:03
540   EtiketDID2022035175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. KARIMUN KIM II KOM. MEDAN MAS KARIMUN BLK. B-23, SAENTIS,
PERCUT SEI TUAN, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. REJEKI INDO AGROTEC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GALATEX
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; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian,

hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; 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; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura
dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; 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 kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; 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; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
pupuk.; 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 pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman;
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;
Batu kapur untuk pertanian; Gen benih untuk keperluan pertanian; 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; Komponen biologis untuk
keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis
untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; Pelapis Pupuk Untuk tanaman; Perekat untuk digunakan dalam
industri, pupuk; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan makanan, pupuk tanah,
pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Produk turunan batu kapur untuk pertanian,
termasuk batu kapur yang dilumatkan, kapur, kapur terhidrasi, bubuk kiln, kapur penyaring dan tailing terhidrasi; 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-sediaan biologis untuk digunakan
pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun
pada pupuk); Suplemen pupuk; Thomas phosphate [pupuk]; Zat kimia untuk pertanian; aditif kimia untuk pupuk; adjuvan tanah
(substansi kimia) untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia
pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan
kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; batu kapur bubuk untuk
keperluan pertanian; bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan
untuk pupuk pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian; campuran kimia untuk tanah untuk
keperluan hortikultura; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk); fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum
untuk digunakan sebagai pupuk; hormon tanaman [fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; kalsium
sianamida [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; kapur pertanian; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air
dalam pembuatan bahan kimia pertanian; 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
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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; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan
sebagai pupuk; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan pupuk; substrat untuk tumbuh bebas tanah [pertanian];
superphosphate [pupuk]; tepung tulang [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk); zat antara kimia untuk digunakan
dalam pembuatan bahan kimia pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:37:14
540   EtiketDID2022035176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tluki no.19 RT.003 RW.010 Purwosari, Laweyan, Surakarta, Kota Surakarta,
Jawa Tengah, 57148

Evelyn Calvina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDEALPACK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===piring plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:40:06
540   EtiketDID2022035177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mitra Sunter Boulevard B/39, Yos Sudarso Kav. 89, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14350

PT SETIA ANUGRAH MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AltaGel
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemeriksaan darah; Peralatan untuk pengujian darah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:40:20
540   EtiketDID2022035178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KULIM JAYA, RT:008 / RW: 003, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, 29352
dr. SYARIFAH TURSYINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALHABSYI DERMATOLOGI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, hijau dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim untuk

tumit; Krim wajah (kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Serum
pengencang kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Vitamin C serum; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body
butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; face tonics klarifikasi
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penyeimbang minyak; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk leher; krim anti-
kerut; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kulit; krim
kulit yang adil; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; pelembab kulit; pelindung
bibir non-obat; pembersih kulit; pencerah kulit; perona pipi; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:41:03
540   EtiketD152022035179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Al Markaz Al Islami komp. Sapiria Garden Blok D no. 7, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan

Aminah Naslia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Onik + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:44:04
540   EtiketDID2022035180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Caraka Blok C2 No.63 RT.001 RW.008, Desa Kalikoa, Kabupaten
Cirebon, Jawa Barat, 45153

ATIKAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALMAplus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unggu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:44:12
540   EtiketDID2022035181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 259
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

SU, AWANG SUTISNA

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 :

: TULIP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
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591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:46:03
540   EtiketDID2022035182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA 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 :

: VEGETAMIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Gel

antiseptik; Krim Jerawat; Krim farmasi; Obat Pemutih; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; alkohol untuk penggunaan topikal; anti-inflamasi topikal; antiseptik; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung
obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
terapi atau medis; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; gel
antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion tangan antibakteri;
lotion tubuh obat; lotion wajah obat; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk
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mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan anti-inflamasi; sediaan antibakteri; sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah
cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan obat; semprotan antibakteri; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; suplemen makanan dengan efek kosmetik; tisu basah antibakteri; tisu pembersih;
toner kulit obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 10:46:40
540   EtiketDID2022035183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM D3, 8/F., TML TOWER, NO.3 HOI SHING ROAD, TSUEN WAN, NT., HK
EVERYBODY LABO LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryani S.E.
Jalan Proklamasi No. 65 Pegangsaan,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Olfaction N '
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; Dupa dalam kemasan; Gel untuk mandi; Krim wajah; Sabun; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan

kosmetik untuk perawatan rambut; gel rambut; losion rambut; losion untuk tubuh; lotion mandi; masker mata; masker wajah;
minyak esensial; minyak wangi; parfum; pelembab bibir; pelembab kulit; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; sabun mandi;
sachet wangi; sampo dan kondisioner; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; semprotan kamar
beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:01:26
540   EtiketDID2022035263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok RKAB No.7, Kota Tangerang, Banten
PT. ROYAL PESONA 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 :

: SALADSKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti bakteri; Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Deodoran spray; Desinfektan dan antiseptik; Gel

antiseptik; Krim Jerawat; Krim farmasi; Obat Pemutih; Pembersih kulit medis antibakteri; Pencuci tangan antibakteri; Sampo
rambut mengandung obat; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan
membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit
dan bibir; alkohol untuk penggunaan topikal; anti-inflamasi topikal; antiseptik; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung
obat; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cosmeceuticals untuk keperluan medis; cosmeceuticals untuk keperluan
terapi atau medis; cuci tangan anti-mikroba; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan sabun wangi; desinfektan semprot; gel
antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel untuk penggunaan
dermatologis; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk
penggunaan dermatologis; kosmetik yang mengandung obat; krim anti jerawat; krim bibir obat; krim kulit obat; krim obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat
untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion
farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion tangan antibakteri;
lotion tubuh obat; lotion wajah obat; obat jerawat; obat pelembab bibir; obat salep bibir; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab wajah obat; pembersih antibakteri; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sabun antibakteri; sabun desinfektan; sabun kulit antibakteri; sabun
obat; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; salep untuk mengobati ruam popok; sediaan anti-inflamasi; sediaan antibakteri; sediaan
farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk mencegah

Halaman 143 dari 932



cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark;
sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat
untuk perawatan kulit; sediaan pengobatan jerawat; sediaan perawatan kuku untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit
obat; sediaan perawatan obat; semprotan antibakteri; serum; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; suplemen makanan dengan efek kosmetik; tisu basah antibakteri; tisu pembersih;
toner kulit obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:03:26
540   EtiketJID2022035264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Mansion Bougenville, Tower Fontana BF 30 Fl. Jln. Trembesi Blok D, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. EduBlast Teknologi Indonesia, PT. EduBlast Teknologi Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EduBlast
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Abu Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi

dan manajemen pusat data; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
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; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===
===Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara
on-line; Mengadakan pendidikan dan pelatihan dibidang ilmu geologi, mineral dan batubara; mengatur dan menyelenggarakan
seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan pelatihan on-line; pelatihan kerja===
===Aktivitas konsultasi komputer; Desain pemrograman komputer, pemrograman komputer, atau pemeliharaan pemrograman
komputer; Jasa Sertifikasi Profesi; desain portal web; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat
lunak dalam rangka penerbitan perangkat lunak; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan
situs===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:08:32
540   EtiketDID2022035265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Meruya Ilir Blok J 1/ 14, RT016/RW007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

J Jesslyn Karev Hartanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BÉNIR APPAREL + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Everyday Fashion = Mode Sehari-hari
591 Uraian Warna : Emas - Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pesta; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi

pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; 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 kerja; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan,
gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:09:46
540   EtiketDID2022035266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: San Antonio N.3/22 Pakuwon City,RT.008,RW.008,Kelurahan Kalisari,Kecamatan
Mulyorejo,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

DANIEL WISNU
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAKAP EMAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras shirataki; beras hitam; beras merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:11:51
540   EtiketDID2022035267

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 ACTV & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
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
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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 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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
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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 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
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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
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;
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krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, 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;
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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,
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

Halaman 151 dari 932



(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 kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan 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;
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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 tanpa obat;
sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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,
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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 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;
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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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
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Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===
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: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
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Nama Merek
Tipe Merek :

: TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Muda, Hijau Tua, Hitam
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
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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; Jasa real estate, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengembangan, leasing,
rental, pengelolaan dan pengoperasian apartemen, rumah susun, kondominium dan apartemen dengan layanan, serta fasilitas
dan kenyamanan yang berkaitan dengannya; 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 agen real estat yang berkaitan dengan
pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan 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 manajemen
untuk real estate; 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 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; layanan manajemen real estat dan properti; manajemen properti real estat;
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 rumah (real
estat); manajemen rumah apartemen; 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===
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: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
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: 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 ACTV & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
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reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
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terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk
penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan
imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
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diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan
nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti
kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-

Halaman 160 dari 932



sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
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untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
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serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;

Halaman 163 dari 932



gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa
untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
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digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
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pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
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penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
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farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
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multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
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desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
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suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
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susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:26:33
540   EtiketDID2022035272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Nausin Bananas Residence B4-4 Rt. 012 Rw. 005
Kel. Jatikramat, Kec. Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, Jawa Barat

Akbar Fitriadhy Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Moinu + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Kondisioner; Sampo; astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh

untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku;
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kondisioner kulit; kondisioner rambut; kosmetik; krim bibir; krim dan lotion kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim
rambut; krim tubuh; kuku palsu; lipstik; losion untuk tubuh; lulur; maskara; masker perawatan rambut; masker rambut; masker
wajah; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak rambut; pensil alis; perona mata; perona pipi; pewarna rambut;
produk perawatan bibir (kosmetik); sabun mandi; sampo tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sediaan perawatan kulit;
semprotan rambut; serum rambut; susu pembersih wajah; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu sekali pakai diresapi
dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tonik rambut untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:27:53
540   EtiketJID2022035273

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kresek Raya RT 008 RW 003 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng,
Jakarta Barat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

EDI SUGIANTO

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 :

: MUZY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa perdagangan; Manajemen

Usaha; Promosi penjualan (untuk orang lain); administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain;
administrasi usaha; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penyelenggaraan pameran
untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa-jasa impor dan ekspor; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke
dalam database komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai
macam produk dan layanan pihak lain; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
penelitian pemasaran; pengumpulan informasi melalui database komputer; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain;
penyewaan mesin dan peralatan kantor; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:28:39
540   EtiketDID2022035274

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Epicentrum Walk, 5th Floor, 529A Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940

PT NIWASANA PURAKA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Gunawan Bagaskoro S.P.
Jalan Kumdang II No 11 Tanah Tinggi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSCENTARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dispenser pengharum ruangan; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang

disemprotkan; Penyegar udara ruangan; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan Pewangi
Ruangan; Tisu deodoran; aroma diffuser buluh udara; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia; deodoran untuk penggunaan
pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; isi ulang aroma untuk reed diffusers; minyak parfum; parfum; parfum cair;
parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pengharum ruangan; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun deodoran; sediaan
pengharum ruangan; sediaan pewangi udara untuk ruangan; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan
pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
stik untuk menyebarkan aroma; wewangian; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian
untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:30:47
540   EtiketJID2022035275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Dutohe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo,
Heni Usman
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96583
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nega Galeri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : emas, hitam,
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===galeri seni untuk tujuan komersial; layanan ritel untuk karya seni; layanan ritel untuk karya seni yang disediakan oleh galeri

seni; layanan toko grosir online yang menampilkan karya seni; layanan toko grosir yang menampilkan karya seni; layanan toko
ritel menampilkan karya seni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:32:39
540   EtiketJID2022035276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tambakrejo 31, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya -
Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60142

PT GEMILANG UTAMA KONEKSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EUROFILTERTECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Distributor; Jasa pemesanan melalui surat,

telekomunikasi, online dan melalui jaringan komunikasi global; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; PASAR SWALAYAN;
Penjualan grosir barang-barang; belanja online; bisnis pemasaran; iklan online; jasa periklanan dan manajemen; jasa-jasa
promosi penjualan, ialah mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa atas berbagai macam industri-industri melalui
penyaluran bahan-bahan promosi dan memberikan nasehat promosi penjualan; manajemen bisnis; manajemen bisnis
perusahaan; manajemen penjualan; minimarket; pemasaran langsung; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan;
pengecer toko serba ada; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; perdagangan
barang; supermarket; supplier; toko grosir; toko online; toko swalayan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:35:02
540   EtiketDID2022035277

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 259
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

SU, AWANG SUTISNA

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 :

: TULIP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Merah dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
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ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:35:55
540   EtiketDID2022035278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sriwijaya No. 59, Kel. Cigereleng, Kec. Regol, Bandung., Kota Bandung, Jawa
Barat

ROBIH INDRAWAN

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 :

: ROB'S RIBS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, pastel, putih dan hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon babi; Acar kaki babi; Babi; Babi Guling; Babi Guling Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu];

Makanan yang terbuat dari daging; Produk olahan daging sapi; Sate Babi; Sediaan makanan dari kaki babi; chorizo (sosis
babi); daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi olahan; daging babi yang dimasak; daging babi,
kalengan; daging olahan; daging olahan asap; daging sapi olahan; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging
babi panggang yang diiris dan dibumbui]; irisan daging babi; kimchi jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran
fermentasi, daging babi dan tahu]; kulit babi; kulit babi kembung; lemak babi; olahan makanan terutama terdiri dari daging;
pasta makanan yang terbuat dari daging; persiapan makanan terbuat dari daging; produk daging olahan; produk makanan
terutama terdiri dari daging===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:36:00
540   EtiketDID2022035279

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 ACTV & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat
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Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
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tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
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gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
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bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:37:01
540   EtiketDID2022035280

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Niaga 26, RT/RW : 002/002, Kel. Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kabupaten
Pamekasan, Jawa Timur, 69317

HENRY ADITANZIL SUGIANTO

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 :

: ARSENAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida; insektisida; pestisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:43:32
540   EtiketJID2022035281

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Surau Ketek Kuniang No 62, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26181
Rendy Hendrawinata A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Smutea Sumatera Tea
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan smutea Sumatera tea berwarna putih, dengan background warna ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa

restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe kopi; Kedai kopi;
Kedai teh; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa kafe; jasa restoran; kedai teh; layanan bar teh;
layanan jus bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus
bar; layanan minum teh; layanan restoran cepat saji; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani teh, kopi, coklat,
minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; penyediaan fasilitas restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:45:29
540   EtiketDID2022035282

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 PUSH ACTIVE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
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
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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 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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
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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 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;
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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
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;
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krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-
obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, 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;
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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,
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
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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 kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan 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;
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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 tanpa obat;
sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yaitu pembersih, toner,
pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah, lotion,
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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 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
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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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:48:11
540   EtiketDID2022035283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Duta Mas Fatmawati Blok D1/23, Jalan RS. Fatmawati No.39, Kel. Cipete
Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. , Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150

PT. MAS AGRO NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SofeeS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, hijau dan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===herbisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:48:16
540   EtiketDID2022035284

730 Nama Pemohon : SU, AWANG SUTISNA
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Alamat Pemohon : JL. DR. SETIABUDHI NO. 259
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

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 :

: TULIP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:48:43
540   EtiketDID2022035285

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cibolerang Nomor 3 Kelurahan Margahayu Utara Kecamatan Babakan Ciparay
Kota Bandung Provinsi Jawa Barat 40224, Kota Bandung, Jawa Barat, 40224

CV. MEDIKA REMEDYS CORP

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 :

: Mr.Steryl
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru muda, putih, krem, hitam dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desinfektan dan antiseptik; Kain yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kotak

P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Sabun cuci tangan dengan
desinfektan; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; busa pembersih tangan untuk desinfektan; desinfektan;
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desinfektan cair; desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot;
desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan
untuk kolam renang; desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk
peralatan dan instrumen gigi; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan
instrumen medis; desinfektan untuk toilet kimia; gel pembersih tangan untuk desinfektan; kain pembersih diresapi dengan
desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan desinfektan; losion sanitasi tangan untuk desinfektan;
pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih mangkuk toilet desinfektan; penyeka yang diresapi dengan desinfektan;
sabun desinfektan; sediaan untuk digunakan dalam desinfektan; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan
pembersih tangan untuk desinfektan; spons yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan desinfektan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:49:20
540   EtiketDID2022035286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 17 Fengchi Road, Longxi Road, Liwan District, Guangzhou, Guangdong, China
Guangdong Mountain Tree 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 :

: MOUNTAIN TREE + LUKISAN + KRAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 山树 dibaca SHAN SHU = Pohon Gunung
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat minuman teh [alat makan]; akuarium dalam ruangan; bola kaca hias; cincin untuk burung; jarum suntik untuk

menyiram bunga dan tanaman; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kerudung akuarium; kotak jendela; kuas *;
mangkuk makan hewan peliharaan; ornamen cina; palung makan; penyaring kopi, non-listrik; peralatan dapur; plug-in diffusers
untuk penolak nyamuk; pot bunga; set minuman keras; sikat gosok; terarium dalam ruangan [penanaman tanaman]; terarium
dalam ruangan [vivarium]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:49:54
540   EtiketJID2022035287

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kota Mas Blok B3 No 03 RT 004 RW 009 Kelurahan Tanjung Uma,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau., Kota Batam,
Kepulauan Riau

SOFYAN

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 :

: HALU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa perdagangan; Manajemen

Usaha; Promosi penjualan (untuk orang lain); administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain;
administrasi usaha; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penyelenggaraan pameran
untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan; jasa-jasa impor dan ekspor; konsultasi usaha di bidang sistemasi informasi ke
dalam database komputer; layanan bisnis, yaitu, penyediaan database komputer mengenai pembelian dan penjualan berbagai
macam produk dan layanan pihak lain; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan;
penelitian pemasaran; pengumpulan informasi melalui database komputer; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain;
penyewaan mesin dan peralatan kantor; persiapan dan penyusunan laporan dan informasi bisnis dan komersial; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:52:12
540   EtiketDID2022035289

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9 RAFFLES PLACE,
#26-01, REPUBLIC PLAZA,
SINGAPORE 048619

IMOO INTERNATIONAL PTE. LTD.
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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 :

: openbuds
Merek Kata

566 Arti Bahasa : openbuds : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacamata 3D; Kendali jarak jauh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kotak untuk pengeras suara; Pengisi daya

untuk baterai; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler,
jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio
dan video; agenda elektronik; aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone
(headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aparat pengawasan keamanan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; baterai listrik; cincin pintar; gelang pintar; headphone; headphone nirkabel; headphone stereo; headset; jam tangan
pintar; kacamata pintar; kamera [fotografi]; kamera web; kartun animasi; komputer tablet; pembaca buku elektronik; penerima
audio dan video; peralatan pengajaran dan pengajaran; perangkat telekomunikasi seluler; periferal dan aksesori komputer;
ponsel pintar; program dan perangkat lunak komputer; proyektor; publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:53:00
540   EtiketDID2022035290

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pakuan Regency Blok E III No. 9 RT/RW 002/007 Margajaya, Kota Bogor, Jawa
Barat, 16116

Muhammad Akhyar Rosyidi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALVIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat tua, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===anting-anting emas; cincin emas; gelang emas; kalung emas; mutiara (perhiasan); mutiara [perhiasan]; mutiara yang

dibudidaya; perhiasan berlian; perhiasan mutiara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:56:23
540   EtiketDID2022035291

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. ADAM MALIK GG SELAMAT NO. 29 MEDAN, Sumatera Utara
TOMMY WINARTO

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 :

: HG SELECTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat kepala (pakaian); Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan

untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama,
pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui;
Pakaian luar; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup 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
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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); Tali penyandang untuk pakaian; alas kaki,
termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; band leher [bagian dari pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis];
celana bayi [pakaian]; celana pakaian; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celemek [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; ikat
pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas
[pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus
[pakaian]; kemeja [pakaian bisnis]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian yayasan]; pakaian; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang;
pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki;
pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mewah;
pakaian militer; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian
pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-
anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; 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 wanita
yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung
tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu sandal; setelan pakaian formal wanita; sol sandal; topi kertas [pakaian];
topi pesta [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 13:56:34
540   EtiketDID2022035292

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK CITRALAND CLUSTER GENOVA BLOK K3 NO. 1, Kota Samarinda,
Kalimantan Timur, 75119

NUR RIZKY HERLISA JAINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lucienne LAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; 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 .; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab
setelah matahari; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Masker kecantikan untuk tangan; 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 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; 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; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; 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; lotion
kecantikan; lotion pelembab [kosmetik]; lotion tangan; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan wajah; 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 wajah; masker wajah [kosmetik]; minyak wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; 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-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang
lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:01:25
540   EtiketDID2022035293
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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 PUSH ACTIVE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
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organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
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dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk
penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan
imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan
dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk
pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat
untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam
bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan
selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan
paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit
saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan,
ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan hormon;
Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk
pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular,
peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan gangguan
onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit dan
gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit
dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian farmasi yang terdiri dari
sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis; Sediaan farmasi untuk
penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan;
Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk
perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida
yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan
lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS;
Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan
badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan
medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan
HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi;
Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk
membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
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untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
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Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
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keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
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emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas
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tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen
diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi
dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi
untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres;
kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak
P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat
diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan
yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik
serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
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untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan
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tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari
bahan hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak
kucing; penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil
kutil; pensil penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata
untuk tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan;
penyegar untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka
yang diresapi dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida
sintetis untuk keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk
menguji keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat
untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis;
perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
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obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
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farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
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pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
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nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
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gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
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zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:05:14
540   EtiketDID2022035294

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 259
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

SU, AWANG SUTISNA

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 :

: TULIP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:05:51
540   EtiketJID2022035295

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, 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 :

: TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Muda, Hijau Tua, Hitam
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 yang berkaitan
dengan 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; pembersihan properti perumahan dan
komersial; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan 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

23/05/2022 14:06:18
540   EtiketJID2022035296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Mansion Bougenville Fontana
Office Space Unit BF Lantai 10 Nomor K1,
Jl. Trembesi Blok D, Pademangan Timur, Pademangan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta 14410, DKI Jakarta

PT. ALMAHA TRAVEL AND TOURISM INTERNATIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALMAHAINDO FOR PUBLIC SERVICES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengatur pengurusan dokumen-dokumen perjalanan; mengatur visa perjalanan, paspor dan dokumen perjalanan untuk

orang yang bepergian ke luar negeri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:06:34
540   EtiketDID2022035297

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Pesantren, RT 002 RW 004, Ngoran, Nglegok, Kab. Blitar, Kabupaten Blitar,
Jawa Timur

Purwoko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAMA PREMIUM CAT LITTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH dan KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===pasir untuk toilet hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:07:41
540   EtiketDID2022035298

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 150 Newlands Road, Coburg North, VIC 3058, Australia
Conga Foods Pty Ltd
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yurio Astari S.E.,
Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2  Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORO & logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MORO = nama keluarga pendiri bisnis; Moor atau Moorish dalam bahasa Spanyol = bangsa Moor
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; ikan, tidak hidup; minyak dan lemak yang dapat

dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:08:59
540   EtiketDID2022035299

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Batam Sentosa Blok A/10
Kampung Kampung Seraya Batu Ampar
Batam, Kepulauan Riau
, Kota Batam, Kepulauan Riau

PT. MARTINDO FINE FOODS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOZZA ICE CREAM & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Konsumsi; es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:11:53
540   EtiketDID2022035300

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 PUSH ACTIVE & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat

Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
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[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
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dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
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kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
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garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:14:21
540   EtiketDID2022035302

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung AUP Lt.2 Kampus C, Universitas Airlangga, Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60115

UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AirBiliNest
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===PERLAK BAYI; Penghangat tubuh bayi; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; inkubator untuk bayi;

penghangat bayi untuk penggunaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:14:34
540   EtiketJID2022035303

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kedoya Agave II Blok C 6 no. 3 A, RT/RW : 010/004,
Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11520

VERGA SAFUDIN

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 :

: HEY, NI HAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : since 2022 tahun berdiri
591 Uraian Warna : emas, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail,

kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Kedai untuk sarapan; Restoran; kedai teh; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
rumah makan cina halal; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:19:52
540   EtiketJID2022035305

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Nieuw Indie Golf No. 15, RT. 008, RW. 011, Pandanwangi, Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur, 65124

DENNY SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BELINO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Layanan toko ritel online; Pusat belanja melalui internet; Pusat

perbelanjaan komprehensif melalui internet; jasa pembelanjaan melalui internet; jasa penjualan secara online; jasa periklanan;
pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; perantara kontrak untuk pembelian dan penjualan barang melalui Internet;
toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:20:45
540   EtiketJID2022035306

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung South Quarter Tower A, Lt 9 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12430

PT. Baruna Realty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAMARA VILLAGE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gradasi Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; agen
perumahan; layanan perumahan umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:21:35
540   EtiketDID2022035307

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn.Senden,RT.004,RW.003,Kelurahan Senden,Kecamatan Kayen Kidul,Kediri,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

DENDI FAJAR AGUSTIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP NAGA RAJA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau;Putih;Hitam;Merah;Kuning;Coklat;Gold;Ungu;Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras shirataki; beras hitam; beras merah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:21:47
540   EtiketDID2022035308

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 259
SU, AWANG SUTISNA
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BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

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 :

: TULIP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:25:28
540   EtiketJID2022035309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan III RT 011 RW 006 Kel. Hutuo, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
Gorontalo, 96213

Tomy Z. Pramono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Creathink & Co
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Ungu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa videografi; fotografi; jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; jasa produksi film; jasa proses

gambar digital (fotografi); jasa-jasa penyuntingan (edit) produksi dan setelah produksi untuk komunikasi-komunikasi audio dan
video; jasa-jasa produksi media digital dan interaktip, ialah jasa-jasa sebelum produksi dan setelah produksi video dan audio;
jasa-jasa produksi program media ialah jasa-jasa sebelum produksi dan sesudah produksi pencetakan, video, film dan audio;
produksi film; produksi film animasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:25:30
540   EtiketDID2022035309

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 PUSH ACTV & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
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
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
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mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; 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 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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 penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
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[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
membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih
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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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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
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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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, 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 kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter);
perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan
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
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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 [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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;
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sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan
tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa
obat untuk perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan
perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut
dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan
untuk membersihkan 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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:29:56
540   EtiketDID2022035310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Belimbing DD No. 8 Solobaru RT 001/ RW 010 Kel. Langenharjo Kec. Grogol,
Jawa Tengah

Jovita Azaria Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLUTHAR + Logo/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CLUTHAR = Merupakan Penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Toko Pakaian Jadi

/ konpeksi; jasa agen pemasaran; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa-jasa penjualan barang;
jasa-jasa penyediaan barang; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; toko; toko grosir===
===Celana; Ikat pinggang; T-shirt; baju; celana dalam; celana olahraga; celana panjang; celana pendek; jaket; kaos; kaos
kaki; kaos oblong; kaos singlet; sarung; sendal; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:29:58
540   EtiketJID2022035310

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PROSPERITY TOWER, District 8 SCBD Prosperity Tower Building 11th floor,
RT.7/RW.3, Senayan, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,  12190

PT FOKUS HUTAMA PRIMA EDUKASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FHP LAW SCHOOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; layanan pendidikan untuk penggunaan dan pengoperasian peralatan pemantauan, inspeksi, pengujian

dan pengendalian; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; memberikan ujian dan ujian pendidikan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; penyelenggaraan kursus
pembelajaran jarak jauh; persiapan kursus dan ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:30:17
540   EtiketJID2022035311

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JI Wijaya Kusuma No. 17,
Jatipulo, Palmerah, Jakarta Barat 11430, DKI Jakarta

Ikatan Apoteker Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IAI IKATAN APOTEKER INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : IKATAN APOTEKER INDONESIA merupakan nama pemohon
591 Uraian Warna : Merah, hitam, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Organisasi sosial kemasyarakatan;

Sosial kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:30:31
540   EtiketD152022035312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Anggrek No. 11 Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan, 90126

Frits Priaman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PALLUBASA KAREBOSI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING. COKLAT, JINGGA, HIJAU, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pallubasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:33:45
540   EtiketDID2022035313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PISANG AGUNG 80, RT. 06 RW. 05 KELURAHAN PISANG CANDI
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

SUNARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEW HERBAL'S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,

tisu wajah dan pelembab wajah.; Losion dan serum; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim
kulit; Serum Peremajaan 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===
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===Deodorant stick; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Losion dan serum; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim
kulit; Serum Peremajaan 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:36:31
540   EtiketDID2022035314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipinang Kebembem No. 26, RT 011/RW 013, Pisangan Timur, Pulo Gadung,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

Sazidah Sugiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rockin'Rider
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Tas-tas===

===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); celana panjang; pakaian; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana,
topi (bonnets); sarung tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:37:46
540   EtiketJID2022035315

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Sentani Padang Bulan RT/RW: 002/003, Hedam, Kec. Heram, Kota
Jayapura, Kota Jayapura, Papua, 99331

Yewi Siti Farida Triyana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EDUMEAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, kuning, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi ( Kafe ); Restoran; katering makanan dan minuman; layanan kafe dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:38:04
540   EtiketDID2022035316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Baru RT. 003/006 Jembatan Besi, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

DAMIANUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 231 dari 932



Nama Merek : SHOW OFF
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Blus jumbo (pakaian); Celana;

Celana jeans; Celana joging; Celana ketat yoga; Celana olahraga; Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki;
Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Girdle sebagai pakaian dasar;
Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang
diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah
(pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Jogging; Pakaian Penghulu; Pakaian
Pesta; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian
bawahan 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 dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dinas seragam; Pakaian
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian pramuka; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur dan pakaian malam;
Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang terbuat dari
bahan berlapis; Pakaian, yaitu, lilitan; 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, 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 telinga [pakaian]; Pembungkus pakaian;
Rok dalam [pakaian dalam]; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Tali penyandang untuk pakaian; Topi
dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tunik jumbo
(pakaian); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju rajut (pakaian); band bersalin
[pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bantalan penambah payudara silikon yang
tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki
dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; bulu
[pakaian]; bulu tiruan [pakaian]; celana anak; celana atletik; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana
berburu; celana boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana dalam wanita
yang digabungkan dengan pakaian luar; celana formal; celana jas; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana ketat;
celana ketat atletik; celana ketat wol; celana kulit; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian
kantor]; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana
panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek;
celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bersalin; celana pendek bib; celana pendek bulu;
celana pendek denim; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek tinju; celana perawat; celana renang;
celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk dipakai; celana yoga;
celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines
[pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; 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 uang
[pakaian]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (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 celana
panjang; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah
[pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian dasar]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[pakaian renang]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan;
pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian
berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam kertas; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali
pakai; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dansa; pakaian dari
bulu tiruan; pakaian 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 kulit domba; pakaian
lampin; pakaian linen; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pribadi;
pakaian rajut; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang thong; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan angin; pakaian
tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian termal; 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 bayi dan balita; pakaian untuk gulat; 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 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 terdiri atas celana
panjang dan jaket; 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; paramentos
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[pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; rajutan [pakaian]; rok
[pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; set pendek [pakaian]; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal
wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali
celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:40:10
540   EtiketDID2022035317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metal VI No. 08 LK XXVIII 000/000 Tanjung Mulia Medan Deli, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20241

Julita Intan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GO SEAL SILICONE SEALANT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Unsur Warna, Untuk Acid Merah dan Hitam untuk warna dasar, Warna tulisan Putih dan Merah, serta untuk Netral Warna

dasar Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan mendempul; dempul dinding; senyawa mendempul===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:40:12
540   EtiketDID2022035318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 259
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

SU, AWANG SUTISNA

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 :

: TULIP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hijau dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
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kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:41:06
540   EtiketDID2022035319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Cahaya Garden blok G No. 16, Kota Batam, Kepulauan Riau
PT AROMA NUSAJAYA KARYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERAS AROMA ASLI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah muda, Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:42:01
540   EtiketDID2022035320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TMN. Kosambi Barat Blok A-3 No/24 Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11750

Emma Kurnia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EmmaEmily Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Serum bibir; Toner; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; gel wajah

[kosmetik]; krim wajah; lipstik; masker kecantikan; pembersih wajah; sediaan pembersih wajah; serum kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:43:16
540   EtiketDID2022035321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana Lantai 5, Suite 501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Kel. Sunter
Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Medika Komunika 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 :

: KLIKDOKTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan

kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang
perawatan kecantikan dan kesehatan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; perangkat lunak; perangkat lunak dan aplikasi
untuk perangkat seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer yang memberikan
informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak perawatan kesehatan;

Halaman 234 dari 932



perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan pengobatan resep dan pengendalian
(management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat
lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter,
perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; program dan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:47:11
540   EtiketDID2022035322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CANDI PANGGUNG BARAT 30, RT. 03 RW. 18 KELURAHAN MOJOLANGU
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65141

 UMI MASKUROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASKUROH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu instan bubuk; Bumbu pecel; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; bumbu olahan [bumbu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:49:32
540   EtiketJID2022035323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tambakrejo 31, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya -
Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60142

PT GEMILANG UTAMA KONEKSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EUROFILTERTECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan filter udara; perbaikan filter dan bagiannya; perbaikan filter udara; perbaikan

filter untuk mesin, motor atau mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:51:26
540   EtiketDID2022035324

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 PUSH ACTV & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
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kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
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penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
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tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan
nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti
kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
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penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; Vitamin-vitamin, sediaan-sediaan mineral, sediaan-
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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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
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medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
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dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
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jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
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nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
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keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
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untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk

Halaman 246 dari 932



pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
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dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
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keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
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udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===
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591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari
kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas, kardus, dan barang-barang yang
terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk
menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Lembar karton untuk  kemasan;
Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas
untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan karton;
bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan
yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran,
baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan pembungkus kertas; bahan plastik
untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; film kemasan plastik
fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk
makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan
barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas; kantong
kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk digunakan dalam sterilisasi instrumen medis;
kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong makan siang daro kertas; 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 mengamankan barang-barang berharga; 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 popok sekali pakai; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong
sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus; 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 berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas mulsa; kertas serbet; kertas
untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan rumah tangga
dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kit pembuangan kantong
plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus; kotak hadiah dari kardus;
kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak
kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak
pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk
kemasan bahan makanan; 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, 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 tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; perekat
lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); resep cetak dijual sebagai
komponen kemasan makanan; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan
peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; 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; wadah bergelombang; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk
pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah
kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah
pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah yang
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terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:56:48
540   EtiketDID2022035326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jln sunda dusun 3 desa bakaran batu kecamatan lubuk pakam kabupaten deli
serdang , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

riza budianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZANITHA GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink dan hijau
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 essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah
untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk
mandi, garam untuk mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan
dan kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat;
Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau
de toilette; Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai
kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut
kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut
pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih
anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil;
Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih
wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum
ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat;
Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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
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& 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan
kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik
untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik,
yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci
pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi;
Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat);
Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk
keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau
penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk
keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian;
Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk
tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk
membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk
keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut;
Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan
untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari;
Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan
untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan
rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan 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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat
pembersih interior mobil; Zat 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

Halaman 254 dari 932



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
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
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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
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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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
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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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, 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;
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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,
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
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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 kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter);
perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan
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; sachet wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam
popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan
kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki;
scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub
tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan
eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat
(sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih
untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan
untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa
untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat
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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
tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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
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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 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
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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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 14:57:43
540   EtiketJID2022035326

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung South Quarter Tower A, Lt 9 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12430

PT. Baruna Realty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CITAVILLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Biru, Hijau dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; agen
perumahan; layanan manajemen yang berkaitan dengan perumahan dan real estat komersial; layanan perumahan umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:01:41
540   EtiketJ162022035327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GURITA I / 7X, KARYA DHARMA, SESETAN, DENPASAR SELATAN, KOTA
DENPASAR. PROVINSI BALI. 80223, Kota Denpasar, Bali, 80223

I NYOMAN TRI KARTIKA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GANIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH; PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Layanan toko serba ada dan ritel; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; TOKO SERBA ADA;

Toko perabotan; Toko serba ada; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa ritel; jasa toko serba ada retail;
layanan toko ritel menampilkan perabotan; minimarket; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan
bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:04:38
540   EtiketJID2022035327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP TAMAN MUTIARA BLOK D.5 NO.4.B, RT 003/016, Kota Cimahi, Jawa Barat,
40523

MUHAMMAD FARHAN ARVIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMOREBEACH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PINK, PINK UNGU, BIRU TUA, BIRU TOSCA DAN HITAM
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 restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar
cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafetaria; Kopi (
Kafe ); Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan makanan dan minuman di
kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; jasa kafe; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan
restoran dan kafe-kafe; 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, lounge koktail, dan wine bar;
layanan bistro; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe
dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan makan malam dan restoran; layanan
restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin &
cafe; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman di
restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran;
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah
makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:15:37
540   EtiketDID2022035328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Citra Garden B.28/01, RT.000 / RW.000, Kel. Bakung, Kec. Telukbetung
Barat, Bandar Lampung, Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung

SUKANDAR, SE.

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 :

: TRANGQU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; Akselerator suara; Aktuator dan pengontrol

untuk bermacam-macam referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau menyatu dalam unit compact dan
mencakup peralatan sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk kontrol, sistem kopling dan
pengereman yang bekerja secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan dengan transmisi daya dan
teknologi switching; Aktuator elektro-mekanis akurasi tinggi; Alat Penambah Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk
kabel; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; 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
pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama tidur; Alat pemutar DVD (Digital
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Versatile Disc) untuk home theaters; Alat pendeteksi dari logam untuk keperluan industri atau militer; Alat penerima suara dan
gambar video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengatur lampu (peredup lampu)
(listrik); Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu
pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung atau splicer kabel
serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat perekam suara dan
pengenalan suara; Alat rontgen bukan untuk tujuan medis; Alat sensor elektronik; 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 ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk membagi suara; Alat
untuk mengendalikan perangkat otomatisasi rumah, perangkat informasi yang dikendalikan oleh suara, perangkat asisten
pribadi digital yang dikendalikan oleh suara yang terintegrasikan dengan layanan yang tersedia melalui aplikasi serta aplikasi
piranti lunak, alat pengeras suara audio pintar yang terhubung ke cloud dan dikendalikan oleh suara; Alat untuk mengukur
kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa
konsumsi listrik; Alat yang digunakan untuk memantau kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby
monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat yang dikendalikan oleh
suara, yaitu, asisten digital pribadi, alat penghubung untuk otomatisasi rumah yang terdiri dari alat pengeras suara dengan
aktivasi melalui suara, piranti keras komputer, serta piranti lunak untuk mengendalikan peralatan yang terhubung dalam
jaringan di internet of things (IoT), peralatan penwrangan/pencahayaan serta aparatus keamanan rumah yang
pengoperasiannya didukung dan terkoneksi melalui internet; 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; Alat pengujian otomatis
untuk sirkuit terpadu, papan sirkuit dan peralatan elektronik, yaitu penguji displaypanel datar, penguji sistem pada chip (system
on chip (SOC)), penguji memori, penguji parametrik, penguji inspeksi optik otomatis dan penguji di dalam sirkuit; Amplifier dan
penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; 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; Antena HDTV; Antena parabola; 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; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa
(supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali
listrik untuk pintu gerbang; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah
data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi mobile berupa video, suara dan permainan termasuk
alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload,
memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui
internet; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; 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 sistem pengolahan air limbah untuk mengendalikan pompa, modul pemisahan, modul kontrol
dan peralatan tambahan yang digunakan dalam operasi minyak dan gas lepas pantai; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk televisi; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan
barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan
ketenagakerjaan; 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 sistem informasi untuk mengatur, mengawasi dan
mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi yang mobil dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
pemrosesan, pemeriksaan kembali dan penyuntingan data dari jam tangan pintar dan alat yang mobil yang menampilkan
sistem pemosisian global, kompas, barometer, altimeter, pedometer, meter detak jantung, accelerometer dan termometer;
BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Baliho
neon box; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan
pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan
listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan
tablet komputer; Bel pintu listrik; Booster antena; Braket untuk proyektor; Breket televisi; CD dan DVD yang menampilkan
suara dan video di bidang musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD,
DVD, CD-ROM, yang telah direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan
media perekaman digital lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-ROM
dan DVD permainan
komputer dan program komputer,
yaitu, perangkat lunak yang
menghubungkan video digital dan
media audio ke jaringan informasi
komputer global; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CD-ROM yang berisi direktori telepon elektronik; Cakram
magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk
penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik,
kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita
magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat
lunak komputer; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak
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yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman
digital lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang
direkam sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam
sebelumnya; DVD pra rekam yang menampilkan film fantasi permainan dan atau kartun fantasi; DVD pra-rekam yang berisi
serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik; DVD yang menampilkan
musik dan pertunjukan musik; Database elektronik menampilkan jalan raya, geografis, peta, informasi jalur transit publik,
informasi lintasan transit publik, informasi rute transit publik, jadwal waktu dan daftar perjalanan transit publik dan informasi
transit publik lainnya yang direkam di media komputer; Dekoder kode batang; Disk rekaman, yaitu, disk audio dan video yang
menampilkan rekaman suara musikal; Disk yang telah direkam sebelumnya, yaitu video digital disk, disk serbaguna digital,
DVD, dan disk digital definisi tinggi yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah dan drama; Display listrik; Dokumen
elektronik, direkam; Drive DVD; Elektronik handy talkie; File dan rekaman audio digital, video, dan multimedia yang dapat
diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, serta program
hiburan dan pendidikan terkait; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang mereproduksi kebisingan latar belakang;
Film sinar-X, terbuka; Fiting listrik; Fitur komponen dari sistem pengujian, sinyal, diagnostik dan pengukuran elektronik serta
peralatan yang digunakan dalam pembangkit sinyal, penganalisis sinyal, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit
pulsa dan satu-kotak penguji, yaitu penganalisis jaringan dan penguji jaringan area lokal nirkabel (WLAN) dan telepon selular,
komponen elektronik dalam bentuk perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu pengolah (prosesor) sinyal digital dan
algoritme pengontrolnya, dijual sebagai komponen terpadu dari pembangkit gelombang, untuk meningkatkan keakuratan
sinyal dan lebar sinyal; Foto-foto X-ray, selain untuk keperluan medis; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan data
ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui situs
internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gerbang Internet of Things [IoT]; Gerbang jaringan
nirkabel dan kabel; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub dan penerima elektronik secara nirkabel mentransfer pengukuran
oksigenasi darah pernapasan dan properti kesehatan lainnya secara terus-menerus dari perangkat ke perangkat lunak yang
dapat diunduh dan tidak dapat diunduh serta tempat penyimpanan lainnya; Hub elektronik secara nirkabel mentransfer
pengukuran pernapasan dan properti lainnya secara terus menerus dari perangkat ke perangkat lunak yang dapat diunduh
dan tidak dapat diunduh serta penyimpanan lainnya; Instrumen dan komponen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji
tautan (link) komunikasi untuk pengujian tautan (link) komunikasi dan peralatan pengujian integritas saluran telekomunikasi;
Instrumen elektronik dalam bentuk pembangkit sinyal,yaitu pembangkit sinyal analog dan vektor, pembangkit gelombang,
pembangkit fungsi dalambentuk perangkat elektronik yang digunakan untuk menghasilkan berbagai jenis sinyal gelombang
berulang dengan berbagai frekuensi, pembangkit pulsa dan data, pembangkit gelombang berubah-ubah, pembangkit suara
dalam bentuk perangkat elektronik yang menghasilkan sinyal acak, dan perangkat pembangkitan sinyal yang
mensintesis sinyal elektronik, dan modul sinkronisasi untuk berbagai jenis pembangkit sinyal; Instrumen komunikasi elektronik
dan optik, yaitu penguji gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen pengujian dan pengukuran
elektronik dalam bentuk penguji, yaitu kabel, antena, tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji
kontinuitas; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu kabel genggam dan penguji antena dengan penganalisis
spektrum opsional, penganalisis jaringan dan meter daya; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan
unit pengukur sumber; 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;
Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Jam tangan pintar yang mempunyai
fungsi radio pengawasan; Jam-jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; KONTAK KONTAK LISTRIK;
Kabel Antena; Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI);
Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah;
Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio; Kabel audio
penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik
untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan
video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kabel serat optik; Kabel-kabel elektrik datar
yang lentur; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kamera CCTV; Kamera
konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kartu SIM; Kartu chip elektronik yang dikodekan berisi
pemrograman yang digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan,
microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu chip elektronik bersandi untuk
meningkatkan kualitas gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan
sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kaset audio menampilkan suara menenangkan hidup;
Kasing DVD; Katup penguat suara; Katup, Instrumentasi dan Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik
kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kbel Listrik Instrumen; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak
computer (SDK) terdiri dari alat pengembangan peranti lunak dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman
aplikasi antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang berkaitan dengan pencegahan-pencurian dan sistem
keamanan, dan sistem pengawasan rumah dan bisnis; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak computer
(SDK) terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak dan peranti lunak untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi
antarmuka (API) untuk membuat peranti lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang
terhubung ke internet; Kit/perangkat untuk pengembangan peranti lunak komputer (SDK) yang terdiri dari peranti lunak
komputer untuk pengembangan, penggunaan, dan interoperabilitas pemrograman aplikasi antarmuka (API )yang digunakan
oleh perangkat elektronik, sistem, dan pertukaran yang bertukar data melalui jaringan komunikasi dan internet dan yang
terhubung dengan penyimpanan data dan layanan pertukaran data berbasis cloud.; Klip audio, klip video dan spot promosi
dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Koleksi digital menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola layanan koleksi digital, pasar untuk transaksi dan registri
menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; rekaman audio digital yang dapat diunduh dari tayangan televisi
dan film; DVD yang berisi rekaman acara televisi dan film; game komputer augmented reality untuk digunakan di ponsel tablet
dan komputer pribadi; Komplotan XY; Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu,
amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem untuk
komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan,
perasa, dan komunikasi lainnya; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang memungkinkan komunikasi
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nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi
lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra
dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Komputer dan sistem operasi komputer untuk mengemudi secara mandiri,
bantuan pengemudi, kendaraan yang terhubung, perangkat antena tak berawak, dan drone; Komputer-komputer papan tulis
elektronik interaktif; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Kotak listrik; Kotak
set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara; Kunci akses yang dikontrol secara elektronik;
LCD multifungsi penganalisis kualitas jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; Layar LED; Layar
OLED; Layar QLED; Layar elektronik; Layar tampilan visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; MULTI
TESTER LISTRIK; Media digital, yaitu file audio dan video yang dapat diunduh yang menampilkan program televisi fiksi ilmiah
dan drama; Media digital, yaitu klip video yang sudah direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah
direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel,
semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Media digital, yaitu, DVD yang direkam sebelumnya, rekaman audio dan
video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan hiburan musik; Media elektronik yang
menampilkan program permainan komputer; Media penyimpanan permanen (non-volatile) (termasuk CD, DVD, kaset dan
kaset video dan perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi lainnya; Mesin dan peralatan radio
suar; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan pengolah data elektronik,
peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Meter peningkat suara; Mikroprosesor; Mistar bujur sangkar untuk mengukur;
Mistar/meteran [alat ukur]; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor, layar tampilan, display yang
dipasang di kepala, dan headset untuk digunakan dengan komputer, smartphone, perangkat elektronik bergerak, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan
video; Notepads elektronik (ENote); ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan kabel
optic sekaligus pemisah kabel; Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi elektronik; Otomatisasi dan
kontrol perangkat lunak dan sistem otomatisasi untuk pengoperasian yang memanfaatkan sistem pendingin berbasis air/fluida
dan menganalisis data kinerja operasional berbasis sistem dan data lingkungan untuk menyesuaikan laju aliran, tekanan dan
suhu air/fluida dalam sistem untuk kinerja yang optimal; Outlet daya listrik; PC tablet; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik;
Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED; Panel tampilan
elektronik; Papan ketik, alat pengendali kursor komputer dan alas alat pengendali kursor komputer, stylus (pena elektronik
yang digunakan pada permukaan layar), peralatan dan media penyimpanan data; Papan kontrol elektronik; Papan
pemberitahuan elektronik; Papan tulis elektronik; Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pelindung dan penyangga untuk
pemutar musik portabel, tablet elektronik dan perangkat PDA; Peluit isyarat; Pemancar Global Positioning System [GPS];
Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima suara dan data; Pembakar DVD; Pembawa suara; Pemutar DVD;
Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan perekam DVD; Penerima Global Positioning System [GPS];
Penerima dan monitor televisi; Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital;
Penerima sinyal video; Penerima transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengendali jarak jauh; Pengeras suara; Pengeras suara audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara
elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung; Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi
melalui video; Penghitung geiger; Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya
untuk stasiun pengisian kendaraan listrik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengontrol listrik untuk mengelola
energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Penguat suara; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit
yang digunakan untuk penghubung kabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk
perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu,
ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, penyangga,
dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar
suara dan video portabel; Penyedia daya, sistem penyedia daya dan sistem daya yang digunakan untuk daya dan uji
pengoperasian peralatan dan alat elektronik yang diuji dengan menyediakan berbagai level daya untuk peralatan elektronik;
Peralatan Indikator Angka Acak Elektronik [ERNIE]; Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik;
Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik;
Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan, penyimpanan, tampilan atau reproduksi suara,
gambar dan data; Peralatan elektronik digital yang dapat dipakai untuk penyediaan akses ke internet, untuk mengirimkan,
menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Peralatan elektronik digital yang
digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan
telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan
informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan elektronik untuk
mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu; Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau
gambar; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari jarak jauh secara online; Peralatan kendali listrik tanpa kabel
jarak jauh; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer, penunjuk jarak
jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video; Peralatan kontrol
listrik; Peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan
pembatal kebisingan dan gema, yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan penghasil suara dan
peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara,
yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menghasilkan suara,
menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan pengiriman pesan dan keamanan jaringan
yang terdiri dari piranti keras dan piranti lunak komputer untuk mendeteksi, memblokir, dan mengotomatiskan penghapusan
virus dan ancaman komputer, mengenkripsi dan mengotentikasi data, mencegah kehilangan data, memulihkan data,
mengamankan jaringan, dan mendeteksi, memfilter, menganalisis, mengelola, dan memblokir komunikasi elektronik; Peralatan
penguji elektronik, yaitu meter daya untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan sensor elektronik,
kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan
telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio;
Peralatan transmisi data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh
atau direkam untuk transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan,
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mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik, yaitu
 Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Peralatan untuk
merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi atau mereproduksi
suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau
mereproduksi suara; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Perangkat Lunak yang dapat diunduh
untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi Nirkabel yang
digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat asisten personal dalam suatu system lengkap yang dapat
dikendalikan oleh suara; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan dalam mentransmisikan data
dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan dalam sifat pelacak
aktivitas yang dapat dikenakan kamera perangkat periferal komputer peralatan pemrosesan data dan peralatan sistem
penentuan posisi global (GPS) terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan pesan email dan pengingat serta untuk
merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau dan menerima teks data dan file digital serta layar tampilan;
Perangkat elektronik digital yang terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan
untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital dan
layar display/tampilan; Perangkat elektronik multifungsi untuk menampilkan mengukur dan mengunggah ke jaringan komputer
di seluruh dunia informasi termasuk tingkat aktivitas detak jantung kalori yang terbakar tekanan darah pernapasan kadar
oksigen darah dan kualitas tidur; Perangkat elektronik untuk buaian bayi; Perangkat elektronik untuk mendeteksi sistem
kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe dengan cara pemantauan jarak jauh
dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat elektronik yang dapat dikenakan yaitu pelacak aktivitas yang
dapat dikenakan kamera perangkat periferal komputer perangkat pemrosesan data dan perangkat sistem penentuan posisi
global (GPS) dalam bentuk gelang gelang dan monitor clip on yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data
kepada asisten digital pribadi telepon pintar dan komputer pribadi melalui jaringan global di seluruh dunia dan jaringan
komputer dan komunikasi elektronik lainnya; Perangkat genggam nirkabel, yaitu, perangkat informasi yang dikontrol suara
terdiri dari speaker audio pintar yang terkoneksi dengan awan (cloud) dan dikontrol suara dengan kemampuan asisten pribadi
virtual, 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 informasi dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, memelihara, dan menggunakan sistem konferensi komputer audio-video
interaktif; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk merekam, memproses, menerima, mereproduksi, transmisi,
memodifikasi, pengkompresan, pendekompresan, menyiarkan, menggabungkan dan meningkatkan suara, gambar, grafik, dan
data; Perangkat keras komputer (sistem komputer); Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk
telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan
komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan mengendalikan
gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, gambar, audio,
video, dan konten multimedia; Perangkat kontrol elektronik untuk antar muka dan kontrol komputer dan komputer global dan
jaringan telekomunikasi dengan siaran dan perlengkapan televisi dan kabel; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal
seimbang dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat lunak
aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan
melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan,
otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar,
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.;
Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk layanan terkait karyawan dan personel, yaitu, pemrosesan
penggajian, persiapan, dan administrasi, penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan latar belakang
pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak pesan instan dan perangkat lunak komunikasi untuk digunakan dalam
pemrosesan, persiapan, dan administrasi penggajian, penghitungan pajak penggajian, penggajian elektronik, penyaringan
latar belakang pra-kerja, waktu, kehadiran, penjadwalan, pencatatan karyawan, dan manajemen kompensasi; Perangkat lunak
computer dan firmware untuk program sistem operasi.; 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 komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat
diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau
membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer
dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses,
membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik, gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer dan program komputer yang dapat diunduh untuk
manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat, mengedit dan mempublikasikan
dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat grafik presentasi, publikasi
desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui internet (VOIP), konferensi
video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan komputer, dan menyediakan
deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer pengenalan suara; Perangkat lunak komputer
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untuk digunakan dalam mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, mereproduksi, memproses, streaming, memutar dan
meninjau audio, video, gambar dan konten multimedia lainnya pada perangkat elektronik digital; Perangkat lunak komputer
untuk mengawasi pengoperasian perangkat audio dan video dan untuk melihat, mencari, dan/atau memainkan audio, video,
televisi, film, gambar-gambar digital lainnya, dan konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol
pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf
dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat
lunak komputer untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat
kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan
data; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam
suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk koleksi, kompilasi, memproses, transmisi, dan
diseminasi data Sistem Pencari Posisi Global (GPS) untuk digunakan pada perangkat tetap, bergerak dan genggam;
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 komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman,
penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan
penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis interface serta platform
bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan integrasi komponen sistem
yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa sirkulasi fluida tersebut,
ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem kebakaran, penukar panas,
pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi pabrik air dingin.; Perangkat
lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan,
dan mengelola komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data;
Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang
virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak
komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan
manajemen router; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat
lunak pembatal kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan
headphone dan speaker pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak
perintah dan pengenalan suara, 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 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 lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan, memprogram, mengatur,
mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk personalisasi, mendukung dan mengelola
iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis data termasuk perilaku
pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat lunak yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload,
memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui
internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh,
termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam
semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang
menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat navigasi Global Positioning System [GPS]; Perangkat
pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS]; 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; Perangkat pengendali listrik; Perangkat
pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat periferal untuk komputer, telepon seluler, perangkat
elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, televisi,
set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; Perangkat rekam gambar suara digital; Perangkat speaker atau
audio; Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat yang dapat dipakai untuk
mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone,
headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem
hiburan; Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; 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 komputer untuk mengirim
surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak untuk penyediaan layanan perdagangan
ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan (crossing financial
orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
elektronik dan marketplace elektronik online; Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam suara dan perekam video yang
menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal yang dapat dikenakan untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, jam tangan pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone,
headphone, televisi, set top box, dan pemutar dan perekam audio dan video; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel
listrik; Perkakas-perkakas perlindungan kelebihan pengisian (overfill) yang merupakan perkakas-perkakas sensor cairan
elektronik untuk menutup operasi pengisian ketika terdeteksi kelebihan pengisian (overfill); Perluasan, alat dan utilitas sistem
komputer dalam bidang perangkat lunak aplikasi untuk menghubungkan komputer pribadi, jaringan, aparatus telekomunikasi
dan aplikasi jaringan komputer global; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi,
optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu
pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik, penimbangan, pengukuran, pensinyalan,
deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas
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untuk perekaman, transmisi, penerimaan, pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan
pencetakan suara, gambar imaji dan/atau data; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti keras komputer
dan alat pengendali jarak jauh untuk mengendalikan pengoperasian televisi, monitor video, kotak konverter, audio, video, dan
alat pemutar media dan alat perekam media, alat pemutar permainan, sistem hiburan, sistem teater rumah, penghubung
otomatisasi rumah, dan alat elektronik konsumen dan display; Piranti lunak dan piranti keras komputer untuk mengirim,
menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara melalui telepon, surat elektronik,
pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak komputer dan piranti keras keamanan
jaringan untuk mengoptimalkan sumber daya dan ketersediaan sistem komputer; Piranti lunak komputer untuk memudahkan
para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik,
video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transmisi informasi, data,
dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang digunakan untuk pengendalian
informasi yang dikendalikan melalui suara dan asisten.pribadi, yaitu, alat pengeras suara pintar dengan kemampuan asisten
pribadi virtual yang terkoneksi dengan cloud  dan dikendalikan melalui suara; Piranti lunak untuk melakukan konferensi audio
dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP),
saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen, integrasi aplikasi;
Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara; Piranti lunak untuk
mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi
global; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu, piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi
untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan
komunikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi,
pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis,
penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer,
jaringan komputer dan jaringan infrastruktur komputasi virtual; 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; Profesional
speaker sistem; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair;
Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia
untuk home theaters; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam area aparatus dan perangkat elektronik, semikonduktor,
dan elektronik terpadu, komputer, telekomunikasi, hiburan, teleponi, dan telekomunikasi dengan kabel dan nirkabel; Publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi,
Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.; Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan,
disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi
seluler; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rangkaian rekaman suara musikal; Reduktor (Listrik); Rekaman suara dan /
atau video; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung (streaming), dan rekaman suara yang dapat
diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai listrik dan elektronik; Relay listrik; Relay untuk
stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL; SISTEM PANGGILAN
NIRKABEL; Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor elektronik atau listrik untuk
mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan,
siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor suhu listrik; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serat untuk
transmisi suara dan gambar; Set-top box yang memiliki kemampuan mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan
fungsi pengenalan suara; Sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid
(cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam
dengan display kristal cair; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi,
lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita
lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra;
Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis
untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung
(listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah; Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat
lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem 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;
Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio
yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon,
dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer]
untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera
untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem navigasi transit publik meliputi tampilan peta digital interaktif, instruksi interaktif dan
informasi yang dihasilkan oleh pengguna; Sistem otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem
pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem pencitraan video; Sistem penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk
pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem pengeras suara; Sistem penghantar listrik (Conductor system); Sistem
penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed conductor system);
Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan
sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.;
Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control,
amplifier, pengeras suara dan komponennya; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistem-sistem pengumpulan pembayaran tol
secara elektronik; Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Speaker
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yang dapat dikendalikan dengan suara; Stabilizer listrik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang
dapat diunduh; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung
sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan layar LED untuk televisi; Televisi DMB
[Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda kuantum dot pemancar cahaya;
Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Terminal poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal
telekomunikasi interaktif listrik; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan kamar mandi elektronik; Transponder-transponder
yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi komersial secara elektronik; Tuner
sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Video
pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; 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; Webcast dan podcast
yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang musik,
televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan pendidikan;
Woofer; adapter jaringan komputer; adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor kartu
komputer; adaptor listrik; adaptor telepon; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; aki untuk sepeda listrik, baterai
untuk senter; akselerator grafis; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal
earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases);
aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel
ekstensi headphone; aktuator listrik; akumulator listrik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm asap;
alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm pencuri elektronik; alarm pintu elektronik; alarm, sensor alarm, dan sistem
pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki
untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk
perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat
analisis makanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk mengukur dan
mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk
digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan
instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau memproses suara, gambar, atau data; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat holografi; alat
informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital
pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online, situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat
informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital
pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor,
sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat
informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital
pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah
pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel,
yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat
(reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat
kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat
kendali jarak jauh untuk mengendalikan komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, set
top box, speaker, amplifier, sistem home theatre, dan sistem hiburan; alat kendali jarak jauh untuk mengontrol komputer,
telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar, kacamata pintar,
alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater, dan sistem
hiburan; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh
untuk kompresor; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan
menutup pintu kendaraan; alat kontrol jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol pencahayaan; alat
kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat listrik untuk mengontrol;
alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; 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 navigasi satelit; alat navigasi untuk kapal; alat pemadam api; alat pemancar dan
alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan yang hilang; alat pemancar suara; alat pemantauan
pembangkit listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk
keperluan medis; alat pembersih kepala magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembicara; alat pemutar
reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat
pendeteksi ranjau; alat penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi
dengan layar tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; alat pengajaran; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator;
alat pengatur elektronik; alat pengatur waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di
dalam telinga; alat pengkait kabel listrik; alat pengolah data elektronik; alat pengolah kata; alat pengontrol motor penggerak,
elektronik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan [fotografi]; alat
pengukur panjang; alat pengukur suara; alat pengukur untuk pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur,
listrik; alat pengurai listrik; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga
kabel listrik; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, media penyimpan digital kosong,
drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer untuk
menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi atau melalui awan; alat
penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu
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jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data
elektronik; alat perekam dan reproduksi suara; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori
elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat reproduksi suara; alat
spektrograf; alat stereoskopik; alat telegraf manual; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat terjemahan
elektronik; alat transmisi suara; alat uji elektronik; alat uji elektronik untuk digunakan di bidang telekomunikasi; alat ukur; alat
ukur dan instrumen; alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat untuk efisiensi  energi listrik tegangan rendah; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk menghantarkan, mengalihkan,
mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau
gambar; alat untuk mentransmisikan program radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam suara atau gambar; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat
untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk merekam, mengirim, memproses dan
mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; alat
untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar atau data; alat untuk mereproduksi suara;
alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi
atau reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk
reproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara atau gambar;
amplifier dan penerima audio; amplifier stereo; amplimixer; analisa kuantum resonansi magnetik; analisis laboratorium
penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; antarmuka pengguna  (perangkat
lunak), yaitu, layar sentuh untuk mengontrol dan memodifikasi kamera, kamera pintar, mikrofon, sensor, suara, monitor dan
tampilan; antarmuka pengguna (perangkat lunak), yaitu, layar sentuh untuk pelaporan satu ketuk untuk masalah yang
berkaitan dengan peralatan konferensi video dan ruang pertemuan, yaitu, masalah audio dan visual, masalah teknis, kursi
hilang atau tidak berfungsi, penanda hilang atau tidak berfungsi, kabel hilang atau tidak berfungsi, dan pembuangan sampah;
antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu panel kontrol elektronik, monitor,
layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara; antarmuka untuk komputer;
antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat
dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk
komputer, layar komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video; antarmuka untuk komputer, periferal
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik digital mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, televisi, set top box, serta alat pemutar dan alat perekam audio dan video; antena; antena frekuensi radio;
antena microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena mobil; antena pemancar gelombang radio;
antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena satelit; antena sinyal radio;
antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; antena untuk peralatan
radio; aparat pemantauan keamanan listrik untuk digunakan di bidang otomotif; aparatus (termasuk perangkat keras komputer
dan perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima,
mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aparatus catu daya listrik
selain generator; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan
pengecekan; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau
mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi,
mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus
dan instrumen xerografis; aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus
diagnostik, bukan untuk tujuan medis, yaitu, aparatus yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus
frekuensi tinggi; aparatus generasi suara; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil sinyal elektronik; aparatus penguat
gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus
untuk mengenkripsi dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara;
aparatus untuk merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras
komunikasi data; aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk
merekam, transmisi atau reproduksi data elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta
transaksi keuangan elektronik; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT];
aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi 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; aplikasi perangkat lunak komputer untuk komputer yang
bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi,
peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital;
aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya;
aplikasi perangkat lunak komputer yang direkam untuk mengontrol dan memodifikasi kamera, kamera pintar, mikrofon, sensor,
suara, monitor dan tampilan; aplikasi perangkat lunak komputer yang direkam untuk pelaporan satu ketuk untuk masalah yang
berkaitan dengan peralatan konferensi video dan ruang pertemuan, yaitu, masalah audio dan visual, masalah teknis, kursi
yang hilang atau tidak berfungsi, penanda yang hilang atau tidak berfungsi, kabel yang hilang atau tidak berfungsi, dan
pembuangan sampah; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, yaitu, data
waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, dan data perusahaan, dan untuk manajemen personalia, dan
untuk pengelolaan perangkat seluler, yaitu, aplikasi perangkat seluler, sistem operasi seluler, keamanan pengguna, dan
keamanan aplikasi perangkat lunak; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan mengelola
informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan dengan komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor,
layar, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi,
perangkat periferal komputer, pemutar media portabel, dan perangkat komunikasi elektronik digital; aplikasi tentang sistem
kasir; aplikasi terkait dengan sistem pengaturan transportasi; armatures [listrik]; armatures untuk digunakan dalam peralatan
listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array panel tenaga surya; attenuators sinyal listrik; aturan
pengukuran; audio dan video analog dan rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media
perekaman lainnya; bagian dan aksesori untuk semua yang disebutkan di atas; bagian komponen untuk antena; baju zirah;
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baki laboratorium; ballast elektronik untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast untuk peralatan
penerangan listrik; balon meteorologi; bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata; bantalan lutut untuk
pekerja; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan pengisian nirkabel untuk smartphone; barang-barang yang bersifat
magnetik, optik atau pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-kertas,
yang dilengkapi dengan sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk digunakan
sebagai sarana/cara keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; base chargers untuk
perangkat elektronik seluler; batang pengukur; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai galvanik; baterai isi
ulang bertenaga surya; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai listrik; baterai listrik isi ulang;
baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai nikel-kadmium; baterai pengapian;
baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga; baterai penyimpanan nikel-
kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk rokok elektronik; baterai yang
dapat diisi ulang; baterai, listrik; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; bel elektronik; bel panggilan elektronik; bel
panggilan, listrik; bel, listrik; benang pengenal untuk kabel listrik; berburu teropong; berenang mengapung untuk tujuan
keamanan; betatron industri; bevel geser; bingkai kacamata berlensa; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam; bingkai
untuk kacamata hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal listrik; blok terminal listrik
biometrik; boneka resusitasi [alat pengajaran]; botol media untuk penggunaan laboratorium; botol reagen untuk penggunaan
laboratorium; box speaker; brosur dan majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; buffer komputer; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; busur derajat
[alat ukur]; busur derajat penuh; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram audio video, dan DVD yang
menampilkan musik, komedi,
drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi; cakram laser; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk pemutar
DVD; case untuk compact disc atau DVD; casing untuk perangkat elektronik seluler; catu daya elektronik; catu daya elektronik
untuk motor listrik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik selain generator; catu daya listrik untuk rokok
elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya switching frekuensi tinggi; catu daya tegangan tinggi; catu
daya, listrik; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan otomotif; cermin untuk memeriksa pekerjaan;
cetakan holografik; chip elektronik; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip komputer; chip silikon; chipset grafis;
chipset komputer; chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin
pintar; cincin sizers; colokan dan soket listrik; colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan, soket
dan kontak lainnya [sambungan listrik]; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori];
compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc yang direkam; corong  untuk pengeras suara; corong untuk penggunaan
laboratorium; countertops laboratorium; data-data yang direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada media
komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela untuk kamera; decoder televisi; dekoder; detektor gerak; detektor inframerah;
detektor panas; detektor radon; dialer telepon elektronik; dimmer cahaya; disc rekaman suara; disk game komputer; disk
perekam, yaitu, disk audio dan video berupa rekaman suara; disk rekaman suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak
disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen
olahraga elektronik; display augmented reality yang dipasang di kepala; display elektronik yang dinamis (digital signage);
display holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; dompet
penyimpanan disesuaikan untuk compact disc; drive dan driver disk komputer; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
speaker; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk perangkat elektronik seluler; dudukan diadaptasi untuk PC tablet;
dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan disesuaikan untuk laptop; dudukan mikrofon; dudukan ponsel untuk
kendaraan; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk telepon seluler; dudukan yang disesuaikan untuk tag identifikasi
frekuensi radio [RFID]; earphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio; efektor suara
dan/atau video; engsel untuk bingkai kacamata; file audio untuk mereproduksi suara latar belakang; film dan program televisi
yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa video-sesuai-
permintaan; film layar lebar yang menampilkan
komedi, drama, aksi, petualangan
dan/atau animasi, dan film layar
lebar yang ditayangkan di televisi
yang menampilkan komedi, drama,
aksi, petualangan, dan/atau animasi; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi
untuk smartphone; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel
cerdas; film pemisahan warna; film slide, terbuka; film tipis transistor liquid crystal display panel [TFT-LCD]; filter antena; filter
anti-silau untuk televisi; filter frekuensi radio; filter kapasitansi induktansi; filter layar komputer; filter layar tampilan disesuaikan
untuk digunakan dengan televisi; filter layar untuk komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter untuk antena; filter
untuk layar televisi; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk pesawat televisi; filter warna untuk layar liquid crystal
display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera sinematografi; firmware komputer; flare jalan raya, tidak meledak atau
kembang api; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh; frame monitor komputer; frame untuk kacamata dan pince-
nez; freeware; galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi
dan non-fiksi pada berbagai topik yang disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar holografik; gasifiers untuk
penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
gelas gletser; gelas ukur; gelas untuk penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender changers [adapter kabel] untuk
telepon seluler; generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan medis; generator fungsi; generator gelombang elektronik;
generator medan magnet selain untuk penggunaan medis; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa
untuk penghitung revolusi elektronik; generator sinyal; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges; gravimeters; grid dip meter;
groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi
listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan untuk kamera; gulungan,
listrik; handset telekomunikasi seluler; hard disk untuk komputer; hard drive untuk komputer; headphone; headphone dengan
radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising;
headphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset handsfree untuk
telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon
seluler; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset untuk game realitas virtual; headset untuk telepon;
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headset untuk telepon seluler; heat sink untuk digunakan di komputer; heliograf; helm berkendara; helm pelindung; helm
pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk
pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk tinju; helm pengaman; helm
penyolder; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda
motor; hidrofon; hidrometer; hologram; hologram yang dihasilkan komputer [CGH]; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan
router jaringan komputer; iluminometer; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator level;
indikator level oli untuk kendaraan; indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; inkubator
untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag
eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik
fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instrumen dan komponen komunikasi
elektronik dan optik, yaitu pemancar optik dan pemancar optik elektro; instrumen dan mesin uji material; instrumen
matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen
penempatan suara; instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen radio tetap untuk transceiver data;
instrumen telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu
interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu nano indenter untuk
pengujian nanomekanik dari semikonduktor, lapisan sangat tipis (thin film), aplikasi wafer, pelapis keras dan film DLC, bahan
komposit, serat (fiber), polimer, logam, keramik dan biomaterial; instrumen untuk mengukur panjang; instrumen yang
mengandung  kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau elektronik; insulator untuk
listrik; interferometer; interkom; inverter [listrik]; jaket keselamatan; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jalur listrik; jam
tangan pintar; jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk
membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur,
streaming dan penerima muski dan radio dan pengaturan alarm; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari;
jaring pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan untuk interkoneksi sistem
komunikasi; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk pemain
rekaman; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur]; joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kabel
RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone;
kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel
dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam komputasi; kabel
daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil; kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel
harness; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel
konektor telepon seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi
suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik;
kabel pembumian; kabel pengumpan; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel sinkronisasi
data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel transmisi data;
kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam; kabel untuk
kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel untuk
sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar (smartphones)
dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk
transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel pengisian daya;
kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker; kacamata dan masker untuk
perlindungan terhadap debu; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata multifokal;
kacamata olahraga; kacamata opera; kacamata pelindung; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk
hewan; kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pintar;
kacamata salju; kacamata scuba; kacamata ski; kacamata untuk olahraga; kacamata untuk pengendara sepeda motor;
kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kalender desktop elektronik; kalender elektronik; kalender
meja elektronik; kaliper geser; kaliper slide elektronik; kalkulator elektronik; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku
elektronik; kamera digital kompak; kamera helm; kamera inframerah; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor
komputer, televisi; kamera multiguna; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera spion untuk kendaraan; kamera
televisi; kamera televisi sirkuit tertutup; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui
kabel; kamera yang diaktifkan gerak; kamus elektronik; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kapasitor listrik;
kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan mekanik skala
sangat kecil; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer;
kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu [RAM] memori akses acak; kartu antarmuka untuk komputer;
kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya elektronik; kartu
biaya yang dikodekan secara magnetis; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu pintar kosong]; kartu chip
elektronik yang dikodekan; kartu cip elektronik terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna jaringan data;
kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu ekspansi memori; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang
dikodekan secara magnetis; kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu identitas, disandikan;
kartu identitas, magnet; kartu jaringan antarmuka; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal
[LAN] untuk menghubungkan perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang
dikodekan secara magnetis; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori untuk kamera; kartu memori untuk mesin video
game; kartu microchip; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit elektronik;
kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu suara; kartu telepon magnetik; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk
membawa data; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kaset game komputer; kaset pembersih kepala
[perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset
permainan komputer; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing untuk
perangkat elektronik; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup
solenoid [sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; kawat listrik; kawat sekering; kemasan baterai eksternal yang
dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan
suara; kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai
(battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala
konektor kabel internet; kerucut keamanan jalan raya; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard untuk

Halaman 273 dari 932



ponsel; keyboard untuk smartphone; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-
free untuk telepon; kit/perangkat untuk pengembangan perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan
perangkat lunak dan perangkat lunak untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membuat
perangkat lunak dan aplikasi yang terkait dengan perangkat elektronik konsumen yang terhubung internet, 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; kit/perangkat untuk pengembangan
perangkat piranti lunak (SDK) yang terdiri dari alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pengembangan
pengiriman layanan suara dan teknologi pemahaman bahasa alami di seluruh jaringan komputer global, jaringan nirkabel, dan
jaringan komunikasi elektronik, 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; klakson untuk pengeras suara; klip hidung untuk penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung
untuk perenang; kolektor, listrik; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas laut; kompas magnetik; kompas
magnetik untuk survei; kompas untuk mengukur; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon
seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone,
headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen listrik; komponen
listrik dan elektronik; komponen untuk komputer; komputer; komputer komunikasi; komputer laptop; komputer navigasi untuk
mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer super; komputer tablet; komputer untuk digunakan dalam manajemen
data; komputer yang bisa dipakai, ponsel pintar, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan
audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat periferal komputer, pemutar media portabel dan semua
perangkat komunikasi elektronik digital yang mampu untuk menyediakan akses ke jaringan komunikasi nirkabel, jaringan
telekomunikasi dan Internet; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat keras komputer, pelacak
aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat komputer, pemutar media
portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara
elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank dan untuk melakukan
transaksi bisnis bank; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan permainan elektronik interaktif
yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan
elektronik interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke jaringan komunikasi kabel atau nirkabel;
komutator; kondensor mikroskop; kondisioner saluran listrik; konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik];
konektor busi bulat; konektor elektronik; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor
listrik; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan
komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik seluler, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan perekam audio dan
video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus listrik, kawat, kabel,
alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang disebutkan sebelumnya;
konektor listrik terisolasi; konektor steker; konektor untuk sirkuit elektronik; konsol distribusi [listrik]; konsol permainan video;
kontak, listrik; kontak, listrik, dari logam mulia; konten media audio-visual yang
dapat diunduh di bidang hiburan
yang menampilkan film animasi,
serial televisi, komedi, dan drama; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol elektronik untuk motor; kontrol jarak
jauh inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem
alarm; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk
televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk
sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol panel (listrik); konverter daya elektronik;
konverter daya listrik; konverter frekuensi; konverter televisi kabel; konverter tingkat; konverter untuk colokan listrik; konverter,
listrik; kopling, listrik; kosong rekaman DVD; kotak cabang [listrik]; kotak distribusi [listrik]; kotak geser [alat ukur]; kotak musik,
perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD;
kotak persimpangan [listrik]; kotak persimpangan untuk sirkuit listrik; kotak sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk kabel
listrik; kotak sambungan untuk sambungan kabel perumahan; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kristal galena
[detektor]; kumparan listrik; kunci  listrik dan elektronik serta kait  listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci
dikendalikan frekuensi radio; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik;
kunci magnetik; kunci pintu elektronik; kunci untuk kendaraan, listrik; kunci, elektronik; kunci, listrik; kurung pemasangan
speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label
dengan kode yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis;
laktodensimeter; laktometer; lampu indikator untuk peralatan telekomunikasi; lampu keamanan helm [lampu keamanan
berkedip]; lampu mikroskop; lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas
magnetik; lanyard untuk memegang kartu identitas yang disandikan; layanan konferensi audio; layanan telekomunikasi untuk
tujuan e-commerce; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar gambar
bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor
dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik; layar radiologi untuk keperluan industri; layar taktil [elektronik];
layar tampilan iklan elektronik; layar untuk photoengraving; lead terdengar; lembaran tipis berteknologi nano untuk
memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik); lengan persimpangan untuk
serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan sambungan untuk kabel listrik; lensa kacamata; lensa kacamata
kosong; lensa makro untuk kamera; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa tele untuk kamera; lensa untuk
astrofotografi; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa untuk kamera video; lensa untuk mikroskop;
lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan fotografi; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung
pekerja; lensa zoom untuk kamera; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; leveling rods untuk survei;
leveling staffs [instrumen survei]; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu; liquid crystal display [LCDs] untuk
teater rumah; lompat kabel mulai; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; magnet; magnet kulkas; magnet untuk keperluan
industri; manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer tekanan tinggi; manual pengguna komputer dalam
bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker
gas; masker pelindung; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pernapasan, selain untuk
pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; media data magnetik; media digital,
yaitu video disk digital, disk serbaguna digital, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, DVD, dan disk digital definisi
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tinggi yang menampilkan serial televisi yang telah direkam sebelumnya dalam bidang fiksi ilmiah dan drama; media
penyimpanan elektronik; media penyimpanan elektronik kosong; media untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses,
memanipulasi, mentransmisikan, menyiarkan, mengambil dan mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media
yang direkam; media yang direkam dan dapat diunduh; mekanisme penguncian elektronik untuk brankas; mekanisme untuk
peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan secara berlawanan; mekanisme
yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat televisi; membawa case untuk pager radio; membran akustik yang digunakan
dalam peralatan perekaman atau reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori elektronik; memperbaiki tabung;
memutar lampu pensinyalan; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai
gauges [bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung perangkat;
mengintensifkan layar untuk film sinar-X; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi pendingin udara; mengukur
ember; mengukur penguasa; mengukur sendok; mengukur, memberi sinyal, mendeteksi, menguji, menginspeksi,
menyelamatkan alat dan instrumen pengajaran; menyelamatkan suar pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen
bermain; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan instrumen pengujian kekasaran permukaan; mesin dan instrumen
pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan kabel;
mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam operasi
keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin faktur; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin karaoke; mesin
kartu untuk kantor; mesin pemungutan suara; mesin penghitung elektronik; mesin pengolah data elektronik; mesin uji
kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin-mesin elektronik; meter arus listrik; meter cairan; meter daya frekuensi
radio; meter elektronik; meter fase listrik; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter jarak laser menjadi alat ukur;
meter kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik
polifase; meter millivolt; meter pemanas; meter pencari satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk
mengukur listrik; meter resistensi isolasi; meter sistem daya; meter tingkat suara; meter untuk memeriksa konsumsi tinta;
meter untuk menguji kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur
arus; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik;
meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; metronom elektronik; metronom mekanik; microchips
[perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel;
mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi; mikrokontroler; mikroprosesor aman;
mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi;
mikroskop stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikrotom; mirror [optik]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk
penggunaan laboratorium; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; modem; modem internal; modem kabel; modem nirkabel
dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modul beban elektronik; modul elektronik berbasis kendaraan untuk
mentransmisikan informasi diagnostik dan status operasional kendaraan; modul sirkuit terpadu; modulator frekuensi radio;
monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor
komputer; monitor layar komputer; monitor liquid crystal display [LCD]; monitor radio untuk reproduksi suara dan sinyal;
monitor tablet; monitor, layar display, display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer,
telepon pintar, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set
top box dan audio serta video dan perekam; monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin
udara, pemanas, dan ventilasi; monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet;
monopod untuk kamera; motherboard; motherboard komputer; motherboard komputer dan motherboard; mounting bracket
disesuaikan untuk monitor komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer telekomunikasi; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; netbook [komputer]; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang dapat dibaca mesin
direkam dengan program; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner,
mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; pagar listrik; pager radio; pakaian bertahan hidup; pakaian
pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik;
pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan
kecelakaan; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; paket perangkat lunak terintegrasi; panel
display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik]; panel
layar kristal cair [LCD]; panel listrik; panel pengontrol listrik; panel sinyal, bercahaya atau mekanis; panel surya dan pengumpul
energi surya untuk produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; panel surya.; panel
tampilan dioda pemancar cahaya; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan distribusi [listrik]; papan
indikator elektronik; papan kabel dicetak multilayer; papan komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan
rangkaian utama untuk LCD; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit listrik; papan skor
elektronik; papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang pengukur; pedal efek elektronik untuk alat
musik; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier suara; pedal efek suara untuk alat musik; pelampung;
pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet listrik,
berbentuk; pelat saklar listrik; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk
speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang;
pelindung gigi *; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan televisi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk e-reader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar
laptop; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung
layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
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polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi
khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk smartphone; pelindung wajah pelindung pekerja; peluit olahraga; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan
penerima nirkabel untuk reproduksi suara dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar dan penerima satelit;
pemancar elektronik untuk sinyal gangguan; pemancar frekuensi radio; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel;
pemancar radio; pemancar radio untuk kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik
darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel; pemancar untuk
memancarkan sinyal elektronik; pemandangan busur teleskopik untuk memanah; pemandangan lensa teleskopik; pemandian
air laboratorium; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan pemrosesan data]; pembaca buku
elektronik; pembaca elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital; pembaca kartu
elektronik; pembaca kartu memori; pembaca kartu pintar; pembaca lempeng mikro; pembaca mikrofilm; pembaca perangkat
lunak komputer, terminal komputer dan perangkat elektronik yang membuktikan keaslian dan mengidentifikasi area yang
dapat dibaca mesin pada paspor, visa, kartu identitas, SIM, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, ijin tinggal, kartu
kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang memiliki cip elektronik yang dapat mengirim data untuk
keperluan verifikasi identitas seseorang; pembaca strip magnetik; pembanding; pembaruan perangkat lunak elektronik, yaitu,
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan file data yang dapat diunduh terkait untuk memperbarui perangkat lunak
komputer untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; pembatasan keamanan, selain untuk
kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pembawa data elektronik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data
magnetik, disc perekaman; pembawa data untuk sistem pengenalan suara yang telah direkam sebelumnya; pembawa data
yang dapat dibaca mesin untuk peralatan rumah tangga; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang
hands-free untuk telepon seluler; pemegang untuk gulungan listrik; pemindai gambar; pemindaian mikroskop elektron;
pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah; pemutar CD; pemutar DVD portabel; pemutar cakram suara; pemutar rekaman;
pemutar untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video kombinasi dan perekam; pena cahaya; pena elektronik [unit
tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; penanda hemline; penanda keamanan elektronik; penangkal petir;
pencari arah radio; pencari jangkauan; pencari jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari
kedalaman laut; pendeteksi logam; penerima GPS (Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video;
penerima data seluler; penerima frekuensi radio; penerima kendali jarak jauh; penerima komunikasi data; penerima
komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima pemancar; penerima
portabel; penerima radar; penerima radar dengan amplifier; penerima radio; penerima radio untuk digunakan di mobil;
penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit; penerima sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global;
penerima stereo; penerima suar; penerima telepon; penerima televisi; penerima televisi [TV set]; penerima televisi kabel;
penerima video; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta
akustik; penganalisa daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin kendaraan
terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa warna elektronik; pengatur keran
(elektronik); pengatur panas; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur
waktu telur mekanis; pengekangan keselamatan menjadi peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh,
selain peralatan olahraga; pengendali daya elektronik; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya;
pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan
status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik
lainnya, 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;
pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan
mekanik lainnya dari jarak jauh; pengendalian jarak jauh untuk peralatan, sistem dan alat uji, sinyal dan pengukuran elektronik;
pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara audio yang dikontrol
oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in; pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras suara
nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengganti bantalan telinga
untuk headphone; penggaris [alat ukur]; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan
peralatan peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara;
penghasil suara, penghasil suara tanpa kabel; penghitung konsumsi bahan bakar; pengisi daya baterai bertenaga surya;
pengisi daya cepat untuk kendaraan listrik; pengisi daya darurat untuk kendaraan listrik; pengisi daya di mobil tanpa kabel;
pengisi daya joystick; pengisi daya listrik; pengisi daya mobil listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa kabel untuk
telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik;
pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengolah kata, peralatan print-out
komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal; pengontrol elektronik digital untuk alat; pengontrol elektronik
digital untuk manipulator; pengontrol elektronik digital untuk peralatan mesin; pengontrol nirkabel untuk memantau dan
mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; pengontrol pancuran air (elektronik);
penguasa yang membesar; penguat antena; penguat frekuensi radio; penguat gambar; pengubah cakram (disc) CD dan DVD;
pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji
alarm asap; penguji daya listrik; penguji keamanan listrik; penguji outlet listrik; penguji sirkuit listrik; penguji speedometer;
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pengukur; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur cincin induk; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur
feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak elektronik; pengukur level; pengukur regangan; pengukur sekrup-tapping;
pengumpul data elektronik genggam; penguncian listrik dan perangkat pengaman; penjaga kepala untuk karate; penjaga
kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut untuk olahraga; penutup (enclosures) speaker; penutup
kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk kamera; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pengaman untuk soket
listrik; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat elektronik; penutup, tas, kasing,
selongsong, tali pengikat dan lanyard untuk komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box, dan pemutar dan perekam audio
dan video; penutup, tas, tempat wadah, manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan
perekam dan pemutar audio dan video; penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor
elektronik dan listrik untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video
dan audio serta perekam, televisi, set top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik
seluler; penyearah [listrik]; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyelenggara elektronik genggam;
penyelenggara pribadi yang terkomputerisasi; perabot khusus dibuat untuk laboratorium; perahu karet [sekoci]; peralatan antar
komunikasi; peralatan audio dan teater rumah, yaitu, stereo, pengeras suara, speaker audio, amplifier, equalizer, crossover,
rumah speaker, pemutar CD, kendali jarak jauh, prosesor audio dan video, tuner video audio, layar kristal cair, panel layar
plasma dengan kemampuan untuk mentransmisikan sinyal audio dan / atau video secara nirkabel; peralatan dan instrumen
audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan
instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen navigasi,
pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen penerima dan penerima siaran satelit; peralatan dan
instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran; peralatan dan instrumen
telekomunikasi; peralatan dan instrumen terdiri dari  perangkat lunak komputer, terminal komputer dan pembaca elektronik
untuk mengolah data, yaitu untuk akuisisi, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan
instrumen untuk identifikasi atau pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi
atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakterikstik biometrik lainnya; peralatan dan instrumen untuk melakukan,
beralih, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan 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 distribusi dan pengendali daya listrik;
peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan
elektronik dengan aktivasi melalui perintah dan pengenalan suara  untuk mengendalikan pengoperasian peralatan elektronik
konsumen dan sistem di perumahan; peralatan elektronik mobile, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, dan
alat pemutar audio dan alat pemutar serta alat perekam audio dan video; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
peralatan elektronik untuk menampilkan data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk menguji
kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman
data dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker;
peralatan elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis;
peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi
matahari menjadi energi listrik; peralatan heliografi; peralatan ilmiah; peralatan instruksional; peralatan interferensi anti-radio
(elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio; peralatan interpretasi simultan; peralatan karaoke; peralatan
keamanan untuk lift; peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem kemudi kendaraan; peralatan keselamatan dan
menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan komputer; peralatan komunikasi radio point-to-
point; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan komunikasi radio satu saluran; peralatan
komunikasi radio untuk penerbangan; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan
atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi
untuk ventilasi; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi
suara atau gambar; peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang
digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan
menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, 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 monitoring
listrik; peralatan navigasi radio jarak jauh; peralatan operasi energi surya; peralatan pemancar dan penerima faksimili;
peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca
elektronik untuk pita magnetik; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor
atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pemroresan data elektronik; peralatan
penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran dan
pengajaran; peralatan pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengendalikan operasi perangkat elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan suara dan perekaman
suara; peralatan penghilang listrik statis; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan pengirim dan penerima
untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengolah kata; peralatan
pengolahan data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian elektronik; peralatan pengujian
listrik; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyiaran elektronik; peralatan penyimpanan listrik; peralatan perekam
suara; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio
kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara; peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologis untuk
keperluan industri; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara;
peralatan siaran televisi; peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan
suara elektonik; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi informasi; peralatan telekomunikasi;
peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik;

Halaman 277 dari 932



peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan
jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan analog; peralatan telekomunikasi untuk
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 telepon;
peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan
televisi; peralatan terminal telepon; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik; peralatan transmisi suara;
peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; peralatan untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses,
dan reproduksi suara, gambar, atau data; peralatan untuk merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan gambar;
peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau gambar; peralatan yang dapat dikenakan untuk mengontrol
komputer, telepon seluler, perangkat elektronik mobile, perangkat elektronik yang dapat dikenakan, jam tangan pintar,
kacamata pintar, alat pemutar dan alat perekam audio dan video, televisi, alat pengeras suara, amplifier, sistem home theater,
dan sistem hiburan; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat baterai listrik yang dapat
diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat catu daya
(transformer); 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; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat
elektronik; perangkat elektronik digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan,
menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai dalam bentuk jam tangan (wristwatch), gelang tangan (wrist band) dan gelang (bangle) untuk digunakan dengan
ponsel pintar, komputer tablet dan komputer portable; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri dari tali
jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama terdiri
dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email, data, dan
informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari
perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan;
perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk
mencari dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem penentuan posisi global; perangkat elektronik untuk
mendeteksi inventori yang rendah; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel untuk mentransmisikan file
audio; perangkat handsfree untuk telepon seluler; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat input untuk komputer;
perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data;
perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi blockchain;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk melakukan diagnosa
optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk perutean dan perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan
penyimpanan data, lalu lintas video atau suara, paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak
yang dijual sebagai satu unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras input dan output elektronik
dan komputer untuk komputer media dan displai; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras komputer;
perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemrograman jaringan area lokal, luas, dan
global serta infrastruktur jaringan di perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya; perangkat keras komputer dan
perangkat lunak dan firmware komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengamati data pada perangkat dan
sistem penyimpanan yang tersambung dengan jaringan; perangkat keras komputer dan perangkat lunak dan firmware
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengelola data pada perangkat dan sistem penyimpanan yang
tersambung dengan jaringan; perangkat keras komputer dan perangkat lunak dan firmware komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam menyimpan data pada perangkat dan sistem penyimpanan yang tersambung dengan jaringan;
perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk membuat rute dan mengalihkan, mentransmisikan,
memproses, memfilter, menganalisis, mengamankan, mengunggah, memposting, menampilkan, menandai, mengedit,
mengatur, merekam, dan menyimpan data, video, audio, lalu lintas suara, paket, atau bentuk lain komunikasi; perangkat keras
komputer dan sistem perangkat lunak digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau
peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat
keras komputer dan sistem perangkat lunak yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi;
perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer
untuk digunakan dengan peralatan untuk memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk mengontrol
sistem otomatisasi rumah, yaitu, penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan
perlengkapan keamanan lainnya, perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk perdagangan
elektronik mata uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer
yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan
panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup,
sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, komputer, dan periferal komputer, semua untuk mengakses dan
transmisi data dan konten audio dan video di antara konsumen perangkat dan displai elektronik; perangkat keras
komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat
untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan;
perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat
dipakai; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten multimedia;
perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara,
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data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data, atau gambar, yang digunakan
sehubungan dengan penempatan lokasi hewan peliharaan; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih
transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu
atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat kontrol arus listrik; perangkat
kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat lunak; perangkat
lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak
anti-spyware untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, atau perangkat seluler lainnya, yaitu, perangkat lunak untuk
mengendalikan perangkat yang meningkatkan atau memperkuat suara sekitar atau menutupi kebisingan; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon
seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial
online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk perangkat seluler, laptop, desktop, stasiun kerja dan
tampilan untuk mengontrol dan memodifikasi kamera, kamera pintar, mikrofon, sensor, suara, monitor dan tampilan; perangkat
lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata
uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer
untuk menyediakan kontrol, memonitor dan manipulasi data atas produk dan sistem rekayasa; perangkat lunak dan perangkat
tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem komputer; perangkat lunak dan
perangkat tetap komputer yang direkam dan dapat diunduh untuk perangkat tetap program sistem pengoperasian; perangkat
lunak dekoder; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer global; perangkat lunak electronic design automation (EDA) untuk disain produk komunikasi, untuk
RF dan sirkuit gelombang mikro, kecepatan tinggi, integritas sinyal, pemodelan peralatan dan disain pengolahan sinyal dan
untuk simulasi dan disain termal elektro, elektromagnetik, sirkuit dan sistem; perangkat lunak firewall komputer; perangkat
lunak game komputer yang direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak hiburan interaktif untuk
digunakan dengan komputer; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak komposisi musik; perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer berisi algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak
komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; 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 komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk
modem, untuk memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat
lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet;
perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database,
jaringan komputer dan Internet; perangkat lunak komputer dan publikasi dalam bentuk elektronik disediakan secara daring dari
basis data atau dari fasilitas yang tersedia dalam internet (termasuk situs web) yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; perangkat lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer sistem biometrik
untuk mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan
sistem pencahayaan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam modem nirkabel, router yang dapat dibawa, dan
gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui jaringan komputer, radio atau jaringan telepon tidak
bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk menghubungkan dan mengendalikan perangkat elektronik
internet, 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 untuk digunakan yang berhubungan dengan penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi,
verifikasi, otentikasi, dan penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif, dan penawaran khusus; perangkat lunak
komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak komputer untuk identifikasi atau
pengenalan otomatis dari orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau
badan atau karakterikstik biometrik lainnya; perangkat lunak komputer untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer
untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak
komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk mengambil (retrieval),
mengunduh, menyimpan, mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer,
karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk
mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang
dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer untuk mengatur, menkonfigurasi,
megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil, arloji pintar, kacamata pintar,
perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set top box dan audio serta pemutar video dan rekorder, sistem
home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak komputer untuk menghubungkan, mengoperasikan,
mengintegrasikan, mengendalikan, dan mengelola jejaring perangkat elektronik konsumen melalui jaringan nirkabel, 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 untuk menginterpretasikan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah
atau badan atau data biometrik lainnya untuk keperluan identifikasi seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengubah
gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis,
menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan dari alat
dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem
komputer.; perangkat lunak komputer untuk menjelajahi/menelusuri (browsing) dan mengakses konten digital, perangkat lunak
komputer, game komputer, karya audio, karya visual, karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat
lunak komputer untuk merancang, mengkonfigurasi, mengkalibrasi dan menguji instrumen ilmu pengetahuan bukan medis
serta alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan
optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pengembangan perangkat lunak untuk
mengelola, menghubungkan, dan mengoperasikan perangkat elektronik internet, 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 untuk pengembangan, penyebaran,
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dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video; perangkat
lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, membuat, melihat,
menampilkan, berbagi, atau sebaliknya menyediakan media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio,
teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengidentifikasi mendukung dan menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan
membangun dan mengelola hubungan pelanggan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengenalan suara
dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang berisi rekaman suara dan atau video atau
nada dering telepon; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat
diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu program sistem operasi yang dapat diunduh untuk layanan
manajemen router; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan suara yang
berdiri sendiri dan perangkat asisten 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 direkam digunakan untuk memproses perintah suara dan untuk
membuat tanggapan audio untuk perintah suara; perangkat lunak komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan
ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan suara; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk
mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging),
menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi,
memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari,
mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman;
perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, audio, video, dan data, 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 komunikasi untuk
bertukar suara, data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat
nirkabel, dan jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global; perangkat
lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan
dalam fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak mesin pencari komputer;
perangkat lunak metronom; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencitraan
yang dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak
pengenalan suara; perangkat lunak pengoperasian jaringan area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian komputer;
perangkat lunak penyusun; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat
elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan elektronik
untuk telepon seluler; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer dan manual dalam format
elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam;
perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak persiapan pajak; perangkat lunak screen saver komputer; perangkat
lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak simulasi; perangkat lunak simulasi untuk digunakan
dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan;
perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem operasi komputer yang dapat diunduh yang menampung
aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan
perusahaan; perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan
aplikasi perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan
perusahaan; perangkat lunak sistem pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak surat
elektronik; perangkat lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara
sistem operasi dari suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak untuk analisa
dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat
lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi penggunaan
blockchain atau buku besar elektronik terdistribusi untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan, yaitu, perdagangan
keuangan yang dibuat dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk kartu
identifikasi frekuensi radio (RFID); perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan
komunikasi dengan jaringan area lokal dan jaringan global; perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman; perangkat lunak untuk memperbaharui
(update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks;
perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak
untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses,
menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara lain menyediakan media dan informasi elektronik
melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran
komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengembangan, penilaian, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk
perangkat/alat komunikasi elektronik portabel, yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer
genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer;
perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, menyunting/mengedit (editing), mengunggah, mengunduh, mengakses,
melihat, menulis/menerbitkan tulisan ke media (posting), menampilkan, memberi tag (tagging), menulis blog (blogging),
streaming, menghubungkan (linking), memberi anotasi, menunjukkan tentang sentimen (indicating sentiment about),
mengomentari, menyematkan/melekatkan (embedding), mentransmisikan, dan berbagi (sharing) atau menyediakan media
atau informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi komputer; perangkat lunak untuk mengaktifkan atau
memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting, menampilkan, membuat
blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi melalui jaringan
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komunikasi.; perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy threats) dan
mendeteksi malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat
lunak untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan
(gaming), komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video,
dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media
portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik,
peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara (HVAC), termostat, monitor dan sensor
kualitas udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya, kunci, bel pintu, kamera, dan perlengkapan untuk memonitor
rumah; perangkat lunak untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk pihak lain yang diinisiasikan
oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer
portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm, penghitung/pengatur waktu (timers),
pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; perangkat lunak untuk menyediakan suatu
asisten digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara dan/atau
gambar; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih
transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu
atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi proses
robot; perangkat lunak untuk pemrograman robotika; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi
elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak untuk sistem
informasi klinik; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat
lunak untuk sistem navigasi satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik, menyimpan, mengirim, menerima, menerima dan
mentransmisikan mata uang digital dan fisik, dan mengelola pembayaran mata uang digital dan fisik serta transaksi
pertukaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial menggunakan alat elektronik melalui
jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
menambahkan efek visual dan audio serta filter ke musik, data, gambar, suara, video, gambar, klip suara dan video serta
rekaman; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengizinkan pengguna untuk melakukan transaksi perbankan elektronik,
peminjaman, investasi dan penukaran keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
transmisi, streaming, menelusuri, mengorganisir, menampilkan dan mengakses konten digital, karya audiovisual, publikasi
elektronik, buku, film, dan pertunjukkan televisi; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi,
kolaborasi, dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman antara orang,
pebisnis, penulis, artis, dan performer; perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol alat informasi dan komunikasi
pengontrol suara; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring
sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang
didistribusikan; perangkat lunak yang menampilkan trek suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan
video; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual, suara, audio,
gerakan (motion), mata dan gerakan  (gesture); perangkat lunak, yaitu, perangkat lunak pengiriman pesan instan, perangkat
lunak berbagi file, perangkat lunak komunikasi untuk bertukar data, audio, gambar video dan grafik secara elektronik melalui
jaringan komputer, seluler, nirkabel, dan komunikasi; perangkat lunak, yaitu, platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam telepon seluler terintegrasi, PDA, dan lingkungan berbasis
web; perangkat memori elektronik; perangkat memori komputer; perangkat memori untuk digunakan dengan peralatan
pemrosesan data; perangkat monitor video elektronik; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik
genggam; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh; perangkat pencitraan elektronik; perangkat
pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat penentuan posisi elektronik untuk
benda yang hilang dengan menggunakan sistem penentuan posisi global dan jaringan komunikasi seluler; perangkat penerima
untuk koneksi ke jaringan komunikasi; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat pengirim dan
penerima siaran radio; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik;
perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan memori; perangkat periferal komputer; perangkat periferal
komputer, yaitu, speaker, keyboard, mouse pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik
nirkabel, semua untuk digunakan dengan peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon
mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone,
headphone, televise, set top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor,
dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; perangkat set top box
untuk memungkinkan streaming materi audio, visual dan audiovisual melalui Internet atau jaringan komputer atau komunikasi
lainnya; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk merekam
suara dan pembawa gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik;
perangkat untuk perekaman, transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; perangkat
yang dapat dipakai untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar,
earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater,
dan sistem hiburan; perangkat, yaitu, perangkat elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengecek dan
mengidentifikasi data oleh pembaca optik, mikrofon, giroskop, akselerometer, dan prosesor komputer; perangsang statis;
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 komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang dikendalikan
suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara
komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik;
perekam elektronik untuk digunakan dengan sistem komputer kendaraan bermotor; perekam kilometer untuk kendaraan;
perekam suara digital; perekam televisi digital yang dapat diprogram; perekam video dan suara digital; perencana elektronik;
pergi pengukur dering; periferal dan aksesori komputer; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer,
telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top
box dan pemutar audio dan video serta perekam; perisai samping untuk kacamata; perkakas medis dan pembedahan yang
digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas
pembedahan yang dapat dilacak; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk
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merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; perlengkapan dan sistem identifikasi dan otentikasi; perlengkapan
pengolah data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau
badan atau karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; permainan dan aplikasi elektronik
untuk perangkat seluler termasuk
telepon seluler, tablet, komputer
laptop, PDA dan jam tangan pintar,
dan untuk komputer dan konsol
permainan; permainan interaktif, khususnya, program komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar
bergerak, program televisi, atau video musik; permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan
wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pesawat penerima telepon; pickup suara elektronik untuk gitar dan bass; pintu lemari
magnetik menangkap; pipet laboratorium; piranti elektronik yang dapat menggunakan teknologi nirkabel untuk mengatur satu
atau lebih geofences (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan layanan berbasis lokasi) untuk memantau
lokasi hewan peliharaan dan berkomunikasi ketika geofence (perimeter virtual pada wilayah geografis yang menggunakan
layanan berbasis lokasi) dilanggar; piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan router
aplikasi (aplikasi yang dapat diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki kemampuan
seperti router); piranti lunak komputer untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud,
manajemen infrastruktur gudang data, manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk
mengatur, mengkonfigurasikan, mengoperasikan atau mengendalikan perangkat seluler, telepon seluler, peralatan yang dapat
dipakai/dikenakan, komputer, periferal komputer, set top box, televisi, dan alat pemutar audio dan video; piranti lunak
komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan komputer yang berlainan;
piranti lunak komputer untuk penyimpanan data elektronik; 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 sistem
pengoperasian komputer; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web
yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; piring holografik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita rekaman
suara; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan permainan komputer, kartrid
video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan dengan output video untuk
digunakan dengan televisi; platform perangkat lunak komputer terkait dengan sistem pengaturan transportasi; pointer
elektronik pemancar cahaya; pointer laser; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; port paralel komputer; port serial
komputer; printer dampak; printer ink-jet; printer jaringan; printer laser; printer warna; printer xerografis; program dan
perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik, komputer (termasuk perangkat
lunak yang dapat didownload dari internet); program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh;
program game komputer yang direkam; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik;
program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat
komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara
perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi;
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; program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer untuk desain antarmuka pengguna; program
komputer untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer untuk
digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang dapat diunduh melalui
terminal komputer elektronik; program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk manajemen proyek;
program komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan
jaringan komputer; program komputer untuk mengakses dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan
akses atau kontrol masuk; program komputer untuk mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk
menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer untuk menghasilkan musik; program komputer untuk
menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer; program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak
jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk pemrosesan data; program komputer untuk penerbitan digital/
percetakan/ representasi visual dan penyimpanan dokumen elektronik/ manipulasi/ pemindahan dan pengembalian untuk
digunakan dalam kaitannya dengan telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis
pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar
pengaturan untuk tata kelola perusahaan; program komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program
komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk
mengendalikan dan menggunakan sirkuit terpadu; program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things
[IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; program komputer untuk video dan permainan komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer; program komputer yang digunakan untuk sistem
cash register elektronik; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer;
program pengoperasian komputer, direkam; program perangkat lunak sistem pengoperasian untuk instrumen ilmu
pengetahuan  bukan medis dan untuk alat dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; program permainan elektronik;
program permainan elektronik multimedia interaktif; program permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan
komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer interaktif; program
permainan komputer multimedia interaktif; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak
jauh, joystick, bantalan lantai yang dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan
mouse pemrosesan data, semua untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse
pemrosesan data nirkabel dan kontrol jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk
decoder; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk mesin permainan
video arcade; program sistem operasi; program sistem operasi jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel;
program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa animasi; program televisi dan
program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh berupa drama; program televisi dan program hiburan bentuk
pendek lainnya yang dapat diunduh berupa e-sport; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat
diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah; program televisi dan program hiburan bentuk pendek lainnya yang dapat diunduh
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berupa komedi; program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet
dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak); program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; program video game
interaktif; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; program-program komputer untuk
mengelola pranikah, pernikahan, dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk berbagi rincian-
rincian pernikahan, ide-ide, undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman undangan-
undangan pernikahan; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk
mengkompensasi distorsi suara pada speaker; prosesor sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara;
prosesor suara digital; prosesor suara multichannel; proyektor; proyektor digital; proyektor film; proyektor fotografi; proyektor
gambar; proyektor geser; proyektor home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair; proyektor liquid crystal display
[LCD]; proyektor multimedia; proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil; proyektor sinema rumah; proyektor
sinematografi; proyektor suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk industri hiburan; proyektor video;
publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik (dapat diunduh) termasuk podcast
dan publikasi elektronik (dapat diunduh) dijual dan didistribusikan secara online; publikasi elektronik [dapat diunduh]
disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi elektronik, dapat
diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan penyembuhan virus komputer, sistem operasi
dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal,
laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen bisnis; publikasi elektronik, termasuk
bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan
buku-buku di bidang manajemen proyek; publikasi elektronik, termasuk bahan yang dapat diunduh dalam bentuk majalah,
berita berkala, jurnal, laporan, panduan, bahan ajar, buku petunjuk dan buku-buku di bidang manajemen strategis; publikasi
elektronik, yang dapat diunduh dan tidak dapat diunduh; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku,
brosur dan buletin dalam bidang pendeteksian dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian
komputer; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots [bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio;
radio broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio
menggabungkan jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler; radio siaran audio digital [DAB]; radio transceiver
nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radio yang dapat dibawa; radiometer; radiometer untuk
digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api;
radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan
untuk perangkat keras komputer; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rakit yang
menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; rambu-rambu jalan,
bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; rantai dan kabel untuk kacamata hitam;
rantai survei; reaktor listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk sinyal lalu
lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam], listrik; regulator pencahayaan panggung;
regulator tegangan induksi; regulator tegangan statis; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam pemain yang
menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu
program televisi animasi; rekaman audio visual di semua media, yang menampilkan hiburan dalam bentuk serial televisi yang
sedang berlangsung di bidang drama dan fiksi ilmiah; rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang
telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan
kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman piringan hitam, kaset DVD
dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang
dapat diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik;
rekaman suara dan video; rekaman suara dan video yang dapat diunduh; rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman
suara musik yang dapat diunduh; rekaman suara musikal; rekaman video dan kaset; rekaman video musikal; rekaman video
yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama; rekaman video yang menampilkan suatu program drama televisi; rel
listrik untuk pemasangan lampu spot; relay menempel; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol untuk
mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theater, dan sistem hiburan; repeater frekuensi radio; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk
stasiun radio dan televisi; resistensi, listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; respirator untuk menyaring udara;
respirator, selain untuk respirasi buatan; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid
dengan kecerdasan buatan; robot laboratorium; robot pengajar; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rompi
keselamatan untuk ski air; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rotary encoders; router jaringan; router jaringan
komputer; router nirkabel; router-router dengan kabel; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; sabuk
Keselamatan; sabuk dukungan untuk pekerja; sakarometer; sakelar elektronik; sakelar jaringan komputer; sakelar lampu;
sakelar lampu listrik; sakelar listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar pemutus listrik, sekering, atau
pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar sel [listrik]; sakelar
sensitif gerak elektronik; sakelar, listrik; saklar elektronik semikonduktor; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan
video; saklar listrik; saluran [listrik]; saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan listrik; sambungan listrik (timah )
yang terdiri dari panjang kawat atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara listrik;
sambungan untuk digunakan dengan kabel serat optik; sambungan untuk kabel listrik   ; sampel spesimen, selain untuk
keperluan medis; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sandaran tangan untuk digunakan dengan keyboard
komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan periferal komputer;
sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung pelindung untuk smartphone; sarung tangan
data elektronik; sarung tangan kabel; sarung tangan realitas virtual elektronik; 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; satelit navigasi; 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; scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner elektronik
genggam; scanner genggam; sekering; sekering listrik; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sel dan baterai
listrik; sel galvanik; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel surya dan panel pembangkit listrik;
sel-sel listrik; seleksi saluran untuk televisi; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh;
selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh terhadap hipotermia; selubung identifikasi untuk
kabel listrik; selubung pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel listrik; semi-konduktor elektronik; semikonduktor
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elektronik; sendok ukur; sensor elektronik untuk memantau inventori; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari;
sensor gas; sensor gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor
inframerah; sensor jarak; sensor listrik; sensor optik, optoelektronik atau elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak
tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor suhu
jarak jauh; sensor tingkat; sensor tingkat cair; sensor tingkat oli; sentuh layar elektronik sensitif; sepatu bot pelindung; sepatu
bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan
terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk
perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan
kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; serat optik nonlinear; serat optik untuk transmisi
suara dan gambar; server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer; server komputer; server
komunikasi [perangkat keras komputer]; server surat elektronik; set radiotelegraphy; set telepon radio; set-top box yang
menggabungkan sistem pengenalan suara; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik [perangkat
pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan;
sinematografi dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; singkatan untuk digunakan dengan
mikroskop yang beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene untuk kendaraan;
sirkuit driver elektronik; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat
musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair;
sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik dan cakram optik dalam bentuk kartrid
(cartridges) ROM dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan untuk peralatan permainan video konsumen;
sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal komunikasi informasi
mobile; sirkuit kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas
listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit mikro; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar;
sirkulator dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk
masker pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer
dan piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem
alarm; sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem 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 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 audio mobil; sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat
dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian statis; sistem dan peralatan untuk secara otomatis memberi tahu penyebaran
kantung udara kendaraan; sistem dan suku cadang pengapian; sistem daya dan penyedia daya yang dapat diprogram untuk
mensimulasikan berbagai kondisi pengoperasian dari peralatan elektronik; sistem deteksi gas; sistem deteksi kebakaran;
sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk menghindari bahaya dan tabrakan untuk kendaraan; sistem
elektronik, peralatan dan instrumen, yaitu peranti lunak engine perilaku, peranti lunak engine penentuan posisi, sensor
penentuan posisi, dan peranti lunak intelijen dinamis serta sensor untuk digunakan sehubungan dengan perangkat yang
mendukung internet of things (IoT); sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital,
pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home theatre; sistem identifikasi
biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan pengawasan di perumahan;
sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem komputer; sistem komputer yang
terdiri dari komputer dan perangkat lunak komputer untuk melindungi informasi atau komunikasi sehubungan dengan
pengecekan sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau
karakteristik biometrik lainnya; sistem komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem kontrol akses biometrik;
sistem kontrol akses elektronik untuk pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk mesin; sistem kontrol lalu
lintas udara; sistem kunci pintu digital untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem lokasi kendaraan bermotor;
sistem loudspeaker; sistem modular IT yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul
jaringan komputer, modul daya dan modul pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit;
sistem navigasi otomobil; sistem navigasi satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk
robot; sistem panduan GPS; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam
kebakaran dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek
landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan
cairan kimia wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air;
sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran
air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan
penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem
pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan
penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan
menggunakan pelacak surya; sistem pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum
kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS);
sistem penentuan posisi global termasuk komputer; sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari
pemutar/perekam cakram audio/video; sistem pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan
perangkat lunak; sistem pengenalan suara biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem
pengolahan data; sistem pengoperasian komputer, yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer;
sistem pengukuran laser; sistem pengunci kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data
yang terdiri dari piranti keras komputer, periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan
bersuara; sistem piranti keras dan piranti lunak untuk mengidentifikasi dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan
data yang terkait pada perangkat yang dipasangkan dengan hewan peliharaan; sistem produksi audio yang terdiri dari
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan,
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memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem
speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo
hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem video mobil; 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; sistem yang terdiri dari peralatan dan perangkat lunak komputer untuk memeriksa
dan mengidentifikasi data biometrik, yaitu, orang, sidik jari atau telapak tangan, karakterikstik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan; sistem-sistem parcel yang disekat yang merupakan sistem-sistem penyekat elektronik untuk
tanker-tanker jalan yang memantau pergerakan gerai-gerai (outlet) dan mencetak sebuah karcis yang mengatakan telah
dicangkul (tampered); sistem-sistem penyekatan elektronik dan sistem-sistem pemantauan outlet cairan-cairan (termasuk
sistem-sistem parcel penyekatan untuk tanker-tanker jalan yang memantau pergerakan outlet-outlet dan mencetak sebuah
karcis (ticket) untuk mengindikasikan apakah pencangkulan  terdeteksi); skala surat; slide mikroskop; slide mikroskop untuk
penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches menggabungkan
fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling scuba; soket listrik; solid state drive; speaker; speaker amplifier; speaker audio
nirkabel; speaker audio pintar yang dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran
portabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speedometer
untuk kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektroskopi untuk penggunaan
laboratorium; spherometer; spidol keamanan; stand audio speaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca nirkabel; stasiun
docking laptop; stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; steker dan
kontak-kontak lainnya [hubungan listrik]; stereomikroskop; stills untuk percobaan laboratorium; straightedges [alat ukur]; strip
spike yang dapat digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan menusuk ban; stroboskop; studio
flash strobo; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik; suar radio; suara atau gambar yang dapat didownload;
subwoofer; sulfitometer; superkomputer; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox [listrik];
switchgear listrik; synthesizer frekuensi; tablet grafis; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara [radio]; tabung
pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tag elektronik; tag elektronik untuk barang;
tag pintar elektronik; tag pintar identifikasi frekuensi radio (RFID); takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali pengaman
pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan menangkap jika terjatuh; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon
seluler; tali untuk untuk kamera; tampilan layar sentuh elektronik; tampilan layar untuk komputer, telepon mobile, peralatan
elektronik mobile, peralatan elektronik, jam tangan pintar, kacamata pintar, televisi, dan alat pemutar dan alat perekam audio
dan video yang dapat dipakai/dikenakan; tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara
dan peredam suara; tampilan light emitting diode [LED]; tampilan numerik elektronik; tanda keluar menyala; tanda neon;
tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda elektronik; tanda-tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik;
tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda mekanik; tanda-tanda, bercahaya; tas komputer; tegakan retort;
tekan tombol untuk lonceng; telecopiers; telepon; telepon internet; telepon modular; telepon radio; telepon satelit; telepon
tanpa kabel; telepon umum; teleprinters; telerupters; teleskop; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi; televisi
[LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal display
[LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat pengisian untuk
perangkat elektronik; tempat speaker audio; tempat untuk membawa radio panggil; terminal [listrik]; terminal aman untuk
transaksi elektronik; terminal dan sakelar listrik; terminal komunikasi satelit terdiri dari pemancar dan penerima satelit tetap
dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal pembayaran elektronik; terminal pembayaran
elektronik biometrik; terminal untuk telepon radio; terminator listrik; termometer daging; termometer elektronik; termometer
inframerah, bukan untuk keperluan medis; terpal keamanan; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena nirkabel; timbangan
Dapur; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan gantung untuk menimbang ikan;
timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; tingkat semangat; tirai cahaya; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk
menghubungkan pengguna komputer jaringan; tolok ukur; tongkat komputer; topeng berenang; topeng scuba; topeng selam
kulit; transceiver radio; transceiver satelit; transformator [listrik]; transformator daya elektronik; transformator flyback;
transformator listrik; transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi;
transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator,
penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua
menjadi listrik; transistor [elektronik]; transistor efek medan galium nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan taktis; tudung
lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tumpukan sel bahan bakar; tuner radio; tuner sinyal radio; tuner
stereo; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan kasing untuk
komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; ukuran; ukuran roh; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit
catu daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit display elektronik;
unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik; unit elektrolisis untuk
yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia; unit enkripsi elektronik; unit flash strobo; unit kontrol elektronik; unit kontrol
radio; unit pasokan listrik selain generator; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit penyimpanan hard disk drive miniatur;
unit pita magnetik untuk komputer; unit prosesor grafis [GPU]; voucher hadiah, disandikan; wafer matahari; wafer silikon; wafer
silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:15:43
540   EtiketJID2022035328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SUNTER KIRANA IV BLK M I/1 RT/RW:018:010 KEL. SUNTER JAYA KEC.
TANJUNG PRIOK JAKUT, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

RR. WELASTRI NINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayam Se-Ekor
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa penjualan; Jasa stand penjualan makanan dan

minuman; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan
daging beku; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan secara online; jasa promosi dan pemasaran secara
online; layanan waralaba dan ritel; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:19:58
540   EtiketJID2022035329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kav. Lestari III / E20 RT012 RW007 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak
- Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Elmiko Sarirahmadhoni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo bank pinar PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo terdiri dari 3 warna, yaitu: orange, putih, dan biru.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===perbankan swasta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:20:10
540   EtiketDID2022035329

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 PUSH ACTV & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat

Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
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Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
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pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
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alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
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menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:23:44
540   EtiketDID2022035330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puter VII EF 7/7 Bintaro 5, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Kota
Tangerang Selatan, Banten

KAREN DANIELA ATANG HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RPG-RAW PET GOURMET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan makanan untuk hewan; Biskuit untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-

kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kucing; Makanan
Hewan Peliharaan; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Pakan hewan untuk menambah
kekuatan; Sediaan untuk menggemukan hewan; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan dan
minuman untuk hewan; biskuit kucing; bubur tepung untuk pakan hewan; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan;
makanan kaleng untuk anjing; makanan kaleng untuk kucing; makanan kucing; makanan untuk hewan; minuman untuk anjing;
minuman untuk hewan; minuman untuk kucing; pengganti susu untuk hewan; susu bubuk untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:26:04
540   EtiketDID2022035331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Langsat Tarantang, Kelurahan Tubajeng,, Kecamatan Bajeng,Kabupaten Gowa,
Prov.Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92152

PT.Putra Bajeng

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAYKHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas besi; Amplas cat duco;

Amplas kayu; Baby soaps; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai
komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan riasan; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem
kecantikan; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bibit parfum; Bubuk sampo; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci
wajah; Busa rambut; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan kotoran; Cairan atau zat untuk membersihkan
komponen-komponen rem kendaraan; Cairan harum untuk tubuh; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan
penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi;
Deodorant stick; Deterjen untuk keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa yang
disemprotkan; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Highlighter;
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Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Isi ulang dispenser
pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan listrik; Kain penyeka [perlengkapan mandi];
Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Korektor warna
bibir; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik 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;
Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir
surya; Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah
(kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar
mata; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Lak rambut; Lembaran kertas yang
diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi
dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram
dan roda abrasif; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti
ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih
untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet;
Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak;
Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk
mandi pancuran; Minyak untuk pijat; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Obat
kumur oral; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pasta cuci tangan
(non-medis); Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih karpet; Pembersih kulit non
medis; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku;
Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pengharum interior mobil; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap
serba guna (semir ban); Penguat warna pada kain; Pensil highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan
sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan
medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Produk kosmetik;
Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan
kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit yang mengandung
ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Cuci Piring; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun
penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut
3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-
keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit;
Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak
panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan
pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus
perekat; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan
setelah bercukur; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan
untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung
obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-
sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet;
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat; Spray
penyegar mulut; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Tissue wangi basah;
Tisu basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk
wajah; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair
(Kosmetik); Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit
terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air linen beraroma; air toilet biasa; alis
palsu; alis palsu perekat diri; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan
kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan
kosmetik; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk
make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batu keramik beraroma; bedak dengan
warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi;
bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah longgar; bilasan pemutih
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gigi; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk mandi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk pemoles; bubuk tubuh
berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok
wajah; cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur
lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); deodoran tubuh;
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk
menghilangkan jamur; eksfoliasi kulit; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; esensi badian;
face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gel
cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi,
krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan
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 tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; handuk, kain dan kertas sekali pakai
dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; jel dan krim untuk mandi shower; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-
up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; kertas amplas; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; 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; kondisioner kain; kondisioner kuku; kosmetik; kosmetik dalam bentuk
bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer,
pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim; krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bibir; krim bronzing kulit; krim cukur;
krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat;
krim kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemoles; krim
pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim retinol untuk keperluan
kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning
diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
wajah; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; lem untuk menguatkan
kuku; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk 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 sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker
tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik];
lotion pembersih kulit; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; 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 memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up
[kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan
perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker
wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak
dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi;
minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial aromatik; minyak
esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan
garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan
medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk
pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak
rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation
cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk
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keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket
kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit;
paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dalam
bentuk bubuk; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-
penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung
obat; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih kulit; pembersih saluran
pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi cair;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; pena
korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah;
penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil make-up;
pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar
tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka yang diresapi dengan sediaan dan bahan-
bahan untuk membersihkan dan memoles; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik);
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan kuku atau
bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa
kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan untuk perawatan rambut;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin
untuk keperluan kosmetik; poles untuk kulit; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up;
produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan
semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung
obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah
untuk keperluan kosmetik; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun batang; sabun batangan untuk
mandi; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau
gel; sabun tubuh; sabun untuk keringat kaki; sabun wajah; sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat,
butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak
untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair,
busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur
untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat
kulit [tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk
melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi
untuk hewan peliharaan; sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan
menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh;
sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pemolesan; sediaan pemutih gigi;
sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengharum ruangan; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan;
sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak
mengandung obat); sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik;
sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan
untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles,
mengkilapkan; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan yang tidak mengandung obat-
obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi
untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan
mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari,
kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan linen beraroma; semprotan tubuh; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; senyawa buffing; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit
(kosmetik); serum mata; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang
mengandung ekstrak batu permata; stiker kuku jari kaki; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit;
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tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih;
tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam
sebelumnya; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; ujung kuku buatan;
wangi-wangian; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian, minyak
esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:26:16
540   EtiketJID2022035331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana Lantai 5, Suite 501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Kel. Sunter
Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Medika Komunika 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 :

: KLIKDOKTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Penyediaan informasi komersil; desain materi iklan, pemasaran, dan

publisitas; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan informasi
terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan
pemasaran online; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; pemasaran internet; penyebaran informasi bisnis dan
komersil; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui
internet; penyusunan materi publikasi; periklanan, pemasaran, riset pasar; publikasi bahan publikasi; publikasi materi publikasi
online; publikasi naskah publisitas/iklan; riset bisnis dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:27:37
540   EtiketDID2022035332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGA EA-11, SOLOBARU, LANGENHARJO, GROGOL, SUKOHARJO,
Jawa Tengah

ANDRI SANTOSO

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 :

: DAMBELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
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yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Kantong dan wadah dari
kertas untuk pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Kertas, kardus, dan barang-barang yang
terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk
menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Lembar karton untuk  kemasan;
Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; amplop kertas atau plastik untuk kemasan; amplop kertas
untuk kemasan; amplop plastik untuk kemasan; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan kemasan karton;
bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan
yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran,
baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan pembungkus kertas; bahan plastik
untuk kemasan; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk digunakan dalam kemasan makanan; film kemasan plastik
fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan komersial; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk
makanan; film plastik perekat untuk kemasan; film plastik untuk kemasan; film selulosa asetat untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan
barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas; kantong
kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas berlapis; kantong kertas untuk digunakan dalam sterilisasi instrumen medis;
kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong makan siang daro kertas; 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 mengamankan barang-barang berharga; 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 popok sekali pakai; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong
sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; karton kardus; 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 berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertas karton kosong; kertas karton untuk mengirimkan barang; kertas koran; kertas mulsa; kertas serbet; kertas
untuk digunakan dalam pembuatan kantong teh; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan rumah tangga
dan industri; kertas untuk membuat tas dan karung; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kit pembuangan kantong
plastik untuk pembuangan rumput dan daun; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus; kotak hadiah dari kardus;
kotak kardus; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak
kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kue dari kardus; kotak
pizza dari kardus; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; lembar kontrol kelembaban kertas atau plastik untuk
kemasan bahan makanan; 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, 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 tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; pengemasan wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; perekat
lapisan tipis untuk kemasan; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); resep cetak dijual sebagai
komponen kemasan makanan; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan
peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; 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; wadah bergelombang; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk
pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah
kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah
pengemasan industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah yang
terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:27:52
540   EtiketDID2022035333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Teuku Umar Barat (Marlboro) No. 345, Badung, Bali, Kabupaten Badung, Bali
PT. SUJINDO MAKMUR CEMERLANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emawati S.H., M.Hum.,
Prima Paten Internasional Emawati & Associates  Golden Boulevard Q-23 Jalan
Pahlawan Seribu, BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VN1LITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atap dari logam, bagian dari sel surya; Atap logam; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Baja ringan; Baja ringan seng;

Batang hubung tegangan; Baut logam; Besi siku; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Genteng metal Baja
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lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow besi Siku; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan
almunium; Kerangka dari logam untuk bangunan; Kertas logam untuk pembungkusan dan pengepak; Lembar lindung atap dari
logam; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Rangka atap dari logam; Talang dari logam; atap Insulasi (atap penahan
panas) dari logam; atap baja ringan; atap pinggul logam; atap terutama terdiri dari logam; baja dalam bentuk lembaran, pelat,
foil dan gulungan; baja ringan seng; batang logam untuk mematri; baut mata; besi krom; doorplates logam; frame baja untuk
bangunan; hollow baja ringan; jaring kawat dan gauzes; kawat duri; kawat kabel logam; kisi-kisi logam; lembaran logam;
logam biasa, semi-tempa; logam biasa, tidak ditempa; nok baja ringan; paku payung jok logam; panel pintu logam; pegangan
jendela logam; pelat dan lembaran baja; peti logam; pipa logam; pipa saluran pembuangan logam; plak dari logam biasa;
sekrup logam; teralis logam; tutup atap dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:28:33
540   EtiketJID2022035334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Gading Rivera Blok 1PF 24/1, RT 001/024, Pegangsaan dua, Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Dicky Yohanes

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DKND Gulden Investama
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kotak berwarna kuning didalam logo kurva. Warna kurva berwarna putih, serta tulisan berwarna hitam
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 Perhotelan, Resort & Pariwisata; 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 konsultan jasa dan produk; memberikan
informasi, konsultasi dan saran di bidang perbankan investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:28:40
540   EtiketDID2022035335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KARYA BLOK PP NO.4A RT.011 RW.003 WIJAYA KUSUMA, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

RANNY SURYANI CHAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOSHI BENTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daging ayam beku; Produk daging yang dibekukan; ikan beku; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari

unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:31:06
540   EtiketDID2022035336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sabar Blok No. 3A Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,
Riau

PT. NADIFO CAHAYA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NADYZA skincare BY : DR. MARLINA + Logo/Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NADYZA skincare BY : DR. MARLINA = Merupakan Penamaan
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591 Uraian Warna : Coklat, hitam, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk spa; Sediaan mandi; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel

untuk rambut; kosmetik; krim tubuh; krim untuk spa; krim wajah; losion rambut; lotion untuk wajah; masker kecantikan;
pewarna rambut; sediaan aromaterapi; 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; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:31:14
540   EtiketDID2022035337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Patal Senayan no. 25 RT/RW. 002/007, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

AULIA SINGGIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANDRE VALENTINO SPORT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana

jeans; Daster tidur; Ikat pinggang; Rok Jeans; Sandal Gunung; baju olah raga; blus; blus lengan panjang; blus lengan pendek;
celana boxer; celana chinos; celana formal; celana kasual; celana kulit; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana olahraga untuk pria; celana panjang; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana
panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek denim; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana
renang; celana stretch; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; daster; ikat pinggang;
ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; kaos oblong; kaos oblong anak-
anak; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos singlet; kaus kaki; kaus kaki pria; kaus kaki wanita; korset; korset [pakaian
dalam]; korset [pakaian dasar]; kutang wanita; mantel; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian dalam;
pakaian dalam olah raga; pakaian olah raga; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup
kepala; piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok denim; rok golf; rok pendek; rok tenis; sandal; sandal kulit; sandal selop; sandal
untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung tangan; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu bot *;
sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu formal; sepatu
golf; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu
tenis; sepatu trekking; setelan jas; setelan rok; singlet; singlet olahraga; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot;
topi; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:32:34
540   EtiketDID2022035338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN HARAPAN BARU BLOK E 5 NO. 12, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17131
BENNY SUHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEIKETSU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Bahan anti kusam untuk jendela; Bahan baku (bahan kimia) untuk

pembuatan produk kosmetik; Bahan kimia (industri); Bahan kimia dan komposisi kimia yang digunakan di ladang minyak dan
gas; Bahan kimia industri untuk kedap air; 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
yang digunakan dalam industri; Bahan-bahan kimia; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau
zat untuk meningkatkan performa mesin diesel; Cairan pemadam api dan pencegah nyala api; Cairan penghancur sampah
organik (decomposer); Cairan peredam kejut; Cairan untuk penggunaan dalam pengerjaan logam; Kimia untuk pembersih;
Minyak rem dan kopling; Polimer olefin (Bahan kimia); Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui
udara, pupuk cair, pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk untuk keperluan
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pertanian; Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); Sediaan pengolahan air; Zat kimia industri; aditif kimia untuk
bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif kimia untuk bensin; aditif kimia
untuk cairan pengeboran sumur minyak; aditif kimia untuk digunakan dalam manufaktur; aditif kimia untuk digunakan dalam
pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk digunakan dalam
bahan bakar; aditif kimia untuk gemuk; aditif kimia untuk minyak; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak
pelumas; aditif kimia untuk oli motor; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pengolahan bahan bakar; aditif kimia untuk
pestisida; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif pelumas; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; aditif,
bahan kimia, hingga fungisida; adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; antibeku untuk sistem
pendingin kendaraan; arang aktif; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia
digunakan untuk pengeboran; bahan kimia industri; bahan kimia pembersih cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan
kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air untuk kolam renang; bahan kimia pengelasan; bahan kimia pengolahan air limbah;
bahan kimia pertanian, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia tahan api; bahan kimia untuk
digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk industri; bahan kimia
untuk industri cat; bahan kimia untuk industri sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia untuk
industri sediaan untuk mencegah korosi; bahan kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi;
bahan kimia untuk pelindung kain dari noda; bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat mobil; bahan kimia untuk
pemisahan minyak mentah dari tanah dan air; bahan kimia untuk pendingin radiator; bahan kimia untuk penyaringan zat
mineral; bahan kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bakteri untuk pengolahan air limbah; bubur kayu untuk
keperluan industri; busa kimia pemadam kebakaran; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran
radiator; cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia untuk pembersih karburator; cairan pendingin untuk digunakan dalam
pengerjaan logam; cairan power steering; dispersan minyak bumi; flokulan; inhibitor korosi; karbon ( zat arang ); karbon aktif;
kimia pembersih mesin otomotif; kimia pembersih sistem bahan bakar otomotif; komposisi kimia tahan api; komposisi kimia
untuk waterproofing; komposisi pemadam api dan pencegahan kebakaran; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; lem
kayu untuk keperluan industri; nonyl phenol; penghancur/pembersih kerak karbon; penguat kimia untuk karet; pupuk untuk
tanah; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan untuk tanah; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk
industri cat; sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak; sediaan kimia untuk
mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur;
sediaan kimia untuk menghilangkan karat; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan kimia untuk pembersih rem; sediaan
kimia untuk pengolahan air; sediaan kimia untuk pertanian; sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan
menghilangkan kerak untuk keperluan industri; semprotan antistatik untuk peralatan elektronik; senyawa kimia untuk
menghilangkan jamur; zat antara kimia untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:34:03
540   EtiketJID2022035339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cilandak Dalam Kav C11-12, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12430

Herugrahito Kartowisastro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tentremrogo living space
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ruang tinggal
591 Uraian Warna : abu-abu dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dan resor; Layanan losmen; Pemesanan akomodasi sementara;

Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan losmen;
jasa penginapan wisatawan; layanan penginapan wisatawan; layanan rumah kos; layanan wisma; menyediakan akomodasi
sementara; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan;
menyediakan layanan wisma; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; pemesanan penginapan sementara;
pemesanan rumah kos; penginapan turis; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan kamar sebagai akomodasi
sementara; penyewaan penginapan sementara; reservasi dan pemesanan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:34:05
540   EtiketDID2022035339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PUNCAK JAYA 4 RT. 03 RW. 06 KELURAHAN PISANG CANDI KECAMATAN
SUKUN KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65146

DIMAS BAGASKARA CENDHIKIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GONION
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:35:01
540   EtiketDID2022035340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 202, Unit 1, Building 15, Lixin Community, Wenhua Road Office, Shizhong
District, Zaozhuang City, Shandong Province 277000

Sihe Ren

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SweetBay Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; air [minuman]; jus sayuran [minuman]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman buah;

minuman nabati; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol; minuman whey===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:37:29
540   EtiketDID2022035341

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Alicante Blok A.2 No. 27, Kelurahan Medang, Kecamatan Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15334

HENDRIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEBO + 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 : ===Aftershave; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Dispenser pengharum ruangan; Krim untuk vagina yang tidak

mengandung obat; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih kaca; Pembersih mobil;
Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pengharum interior mobil; Pengkilap body mobil; Perlengkapan mandi; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Sabun mandi; Sabun untuk muka; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Vitamin rambut; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; ampelas; bahan pembersih
untuk keperluan rumah tangga; bahan pewarna rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body
lotion untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan mobil; cat kuku; cat kuku
dan penghapus cat kuku; celak mata; deodoran; deterjen untuk mobil; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kulit; krim kulit tabir surya; lipstik; losion rambut; losion untuk tubuh; lotion
aromaterapi; lotion untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kosmetik; minyak aromaterapi; pasta gigi; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih tangan; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pembersih vinil dan kulit serta lapisan
pelindung; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pensil alis; pensil kosmetik; perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; produk pembersih rumah tangga; sabun deodoran; sampo mobil; sealant polimer untuk
membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih
untuk keperluan rumah tangga; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan obat
menghilangkan rambut; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan
untuk mobil; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kuku; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan;
sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semir mobil; semprotan penyegar
nafas; serum kulit (kosmetik); shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tonik
rambut; wangi-wangian; wewangian untuk mobil===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:37:43
540   EtiketDID2022035342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Salembaran Jaya No. 82 Blok JJ RT. 002 RW. 002, Kel.
Salembaran Jaya, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten

 PT. GEMILANG TUNAS OTOMOTIF

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 :

: T AUTOPARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ABU-ABU, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; Alat anti-silau untuk

mobil; Alat untuk penggerak pada tanah, di udara atau di air; As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan;
As overan gigi untuk sepeda motor; As persneling untuk kendaraan; As roda  untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan
darat; As swing arm untuk sepeda motor; Asbak mobil; BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAGIAN REM
UNTUK KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN KENDARAAN DARAT); BAN KARET
MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; BRAKE MASTER CYLINDER ASSY
(sentral silinder rem); 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; Ball joint untuk kendaraan; Ban
[untuk mobil]; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bantalan untuk kendaraan darat; Batang penggerak
untuk mobil; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Bemper untuk mobil, bus, dan
truk; Bodi mobil; Bodi plastik dan fiberglass untuk motor, mobil, bus, dan truk; Bodi sepeda motor; Body kit kendaraan; Bos
fork; Bracket plat nomor kendaraan; Braket bawah sepeda; Bushing arm mobil; CALIPER KIT; CLUTCH BOOSTER (booster
kopling); 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; Selubung engkol untuk komponen kendaraan
darat, selain untuk mesin; alarm antipencurian untuk kendaraan; alat untuk penggerak melalui darat, udara atau air; ban untuk
kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk sepeda motor; bus motor; frame untuk kendaraan roda dua; hub untuk
kendaraan darat; hub untuk roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; kaca depan untuk kendaraan darat; kaca spion untuk
kendaraan; kampas kopling untuk kendaraan darat; kendaraan; kendaraan elektrik; kendaraan segala medan; kendaraan
sport; kendaraan yang dirancang untuk banyak penumpang; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi
kendaraan; mesin untuk kendaraan darat; mobil; mobil sport; motor untuk kendaraan darat; pelana sepeda motor; pembawa
barang untuk kendaraan; penutup kendaraan [berbentuk]; penutup roda cadangan; penutup sadel untuk sepeda; penutup
sadel untuk sepeda motor; peredam kejut suspensi untuk kendaraan darat; rangka sepeda motor; rantai ban untuk kendaraan
darat; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk
kendaraan; roda kendaraan; roda sepeda motor; roda untuk mobil; sabuk transmisi untuk kendaraan darat; selat pelindung
untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); sepeda; sepeda motor; setang sepeda motor; skuter motor; spatbor
untuk kendaraan darat; standar samping sepeda motor; standar untuk kendaraan darat; tanda arah belok kendaraan; tangki
bahan bakar untuk kendaraan darat; truk; tutup nap roda; tutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; van [kendaraan]; wiper
kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil.; Cincin Peluru untuk roda
kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; Cranket untuk sepeda motor; DRIVE SHAFT BOOT KIT (BOOT KARET AS
RODA); Dudukan stang untuk sepeda motor; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear
box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk kendaraan; HYDROVAC CUP (Karet Sentral
untuk rem); Harness bar untuk kendaraan; Headset (bagian sepeda); Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); JALAN
KERETA API KABEL; Jaringan bagasi untuk mobil; Jendela mobil yang dilengkapi dengan antena untuk penerimaan siaran
radio; Jeruji pendek; Jok sepeda; KERETA UNTUK INSTALASI ANGKUTAN DENGNA KABEL (KERETA GANTUNG); Kabel
gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem untuk kendaraan;
Kabel transmisi untuk kendaraan; Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol;
Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk kendaraan;
Kendaraan alat berat; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan
paking (gasket); Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan tabung
udara; Kendaraan, yaitu, kendaraan darat dan pesawat terbang; Keranjang yang disesuaikan untuk sepeda motor; Kickstands
siklus; Klakson sepeda motor; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain
untuk sepeda (derailleur); Komstering,  untuk kendaraan; Kopling untuk sepeda motor; Kotak roda gigi untuk kendaraan; Kran
bensin untuk kendaraan; Kumpulan sprocket untuk roda sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; MATERIAL BERODA
UNTUK JALAN KERETA API KABEL; Modul pedal akselerator untuk kendaraan darat; Motor untuk kendaraan; Operan gigi;
PENUTUP SADEL UNTUK SEPDA; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI REM); POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK
MENAMBAL BAN DALAM; Pacuan perenggang-perenggang untuk kendaraan-kendaraan; Pedal rem; Pedal stater sepeda
motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pelat kopling; Penyemprot Minyak rantai motor; Per Daun untuk
Kendaraan Bermotor; Per untuk kampas rem kendaraan; Perlengkapan sepatu rem dengan per; Pijakan Kaki (footstep);
Piringan disc; Plat kopling Untuk Kendaraan; REPAIR KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (BAGIAN DARI
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REM); Rangka sepeda; Rantai penggerak untuk kendaraan; Rem cakram untuk mobil; Roda gigi reduksi untuk mobil; Rumah
Primary kopling Untuk Kendaraan; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Sadel untuk sepeda motor; Sensor parkir (alarm
tanda mundur untuk kendaraan); Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Sliders rangka untuk sepeda motor;
Spatbor untuk kendaraan; Standar tengah sepeda motor; Standar untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan);
Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; TRUK PENGANGKUT BARNAG; Tiang rem belakang sepeda motor; Tirai
lembaran disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Transmisi untuk kendaraan; Truk pengangkut barang; Tuas Kopling; Tuas
persneling untuk kendaraan; Variasi untuk menutup spion standart jadi beda; Velg Mobil dan Motor; Velg untuk roda
kendaraan; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER ASSY (silinder roda); WHEEL
CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); Wiper  pada lampu besar  untuk mobil; adaptor dan dudukan penyangga untuk body
motor (fairing) depan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan darat; alarm dan perangkat anti pencurian untuk kendaraan;
alarm keamanan untuk kendaraan; alarm membalikkan listrik untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alarm
tanda mundur untuk kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; alat pengait
gandengan untuk kendaraan; alat penjungkit [bagian dari mobil angkutan kereta api]; alat ski untuk kendaraan; alat untuk
bergerak di darat, udara atau air; anti-lock sistem [ABS] untuk mobil pengereman; anti-pencurian kunci untuk digunakan pada
roda mobil kemudi; as bergigi untuk kendaraan; as gigi konter untuk kendaraan; as jantan / suri jantan untuk kendaraan; as
konter untuk kendaraan; as roda; asbak untuk mobil; atap geser untuk mobil; atap lunak yang bisa dilipat atau dilepas pada
kendaraan (softtop); atasan lembut untuk mobil; badan untuk kendaraan bermotor; bagasi barang diatap kendaraan; bagian
baja yang dicap yang merupakan bagian integral dari struktur bodi kendaraan (rocker panels); bagian dari mobil atau badan
kendaraan lain yang membingkai roda dari kendaraan tempur lapis baja (strikers); bagian kendaraan berupa penopang
radiator; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian rem untuk
kendaraan; bagian struktural kursi depan dan belakang untuk kendaraan,; bagian struktural untuk mobil; bagian struktural
untuk sepeda; bagian struktural untuk sepeda motor; bagian-bagian rem; bagian-bagian stang; bak engkol untuk kendaraan
darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; baling-baling sekrup untuk kendaraan; ball joint bagian dari kendaraan (mobil);
balok intrusi pintu untuk kendaraan; balon udara panas; ban; ban dalam; ban dalam untuk ban kendaraan; ban dalam untuk
ban sepeda; ban dalam untuk ban sepeda motor; ban dan roda untuk kendaraan dan sepeda; ban luar; ban luar tubles; ban
mobil; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban sepeda; ban tubeless untuk
sepeda; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk kendaraan derek; ban untuk kendaraan
pengendali kontainer; ban untuk mobil balap; ban untuk mobil penumpang; ban untuk motor grader; ban vulkanisir untuk mobil;
ban vulkanisir untuk mobil balap; ban vulkanisir untuk mobil penumpang; ban yang divulkanisir (retreaded tires) untuk
kendaraan; banci bar untuk sepeda motor; bantal jok untuk jok kendaraan air; bantal kursi mobil; bantal yang disesuaikan
untuk penggunaan dengan kursi mobil; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan pegangan untuk tangki sepeda motor;
bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem cakram untuk kendaraan darat; bantalan rem untuk mobil; bantalan roda
untuk kendaraan darat; bantalan stang untuk kendaraan roda dua; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda; batang
kap kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; batang
pintu kendaraan; batang stang untuk sepeda; batang torsi untuk mobil; batang torsi untuk suspensi kendaraan darat; batang
torsi kendaraan; baut setang piston; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bel sepeda; bel
untuk sepeda; bell crank untuk kendaraan; bemper untuk mobil; bermotor Haulers mainan [sport utility kendaraan rekreasi];
bermotor golf cart [kendaraan]; bilah penghapus kaca depan mobil; bingkai plat nomor kendaraan; bius tambang-mobil; blok
rem untuk kendaraan; bobot keseimbangan untuk roda mobil; bodywork untuk kendaraan bermotor; bogie untuk mobil kereta
api; bola setir kendaraan; box bagasi kendaraan; bracket box motor; brake drums untuk kendaraan darat; bumper kendaraan;
bumper untuk mobil; cakram rem untuk kendaraan; casis Speda motor; casis untuk kendaraan darat; center link untuk
kendaraan; cermin eksterior untuk kendaraan; cermin interior untuk kendaraan; cermin untuk digunakan pada kendaraan;
cetakan parit atap kendaraan; cetakan sisi bodi kendaraan; coachwork untuk kendaraan bermotor; cover kunci kontak
kendaraan; cover pelindung mesin untuk kendaraan; crankcases untuk komponen mobil, selain untuk mesin; dashboard mobil;
daun mata air untuk suspensi kendaraan darat; diferensial bergigi; dilaminasi pegas daun untuk suspensi kendaraan darat;
disc brake; disengaging gigi untuk kapal; dress penjaga untuk sepeda; drive kereta untuk sepeda; dudukan mesin (engine
mounts) untuk kendaraan darat; dudukan mesin kendaraan; elemen mekanik untuk kendaraan darat; ember kursi untuk mobil;
engkol sepeda; engkol sepeda motor; engsel kap kendaraan; engsel mobil; engsel pintu untuk kendaraan; fender belakang
motor; flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan untuk menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler);
flaps lumpur untuk kendaraan; foot step racing; frame sepeda motor; freewheels untuk kendaraan darat; freewheels untuk
mobil; freewheels untuk sepeda; freewheels untuk sepeda motor; gagang pintu eksterior dan interior untuk kendaraan;
gantungan barang kendaraan; gantungan barang untuk motor; gantungan untuk kendaraan; garpu depan untuk kendaraan
roda dua; garpu sepeda; garpu sepeda roda dua; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat;
gear box untuk mobil; gearing untuk kendaraan darat; gerobak dorong; gigi bolu (bagian dari gardan); gigi drive untuk
kendaraan darat; gigi pembalik arah untuk kendaraan darat; gigi perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; gigi siklus; gigi
tarik untuk kendaraan; gigi untuk sepeda; gir sepeda; giring [kendaraan]; gril mobil; grip stang untuk sepeda; grip stang untuk
sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; grip tape untuk setang sepeda; grip tape untuk setang sepeda motor; handle
rem/kopling; harness (keamanan-) untuk kursi kendaraan; harness keamanan untuk kursi kendaraan; hub untuk kendaraan
darat; hub untuk roda mobil; hub untuk roda sepeda motor; idler arm untuk kendaraan; indikator lebar untuk sepeda, aerofoil
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; jaring bagasi untuk kendaraan;
jaringan bagasi untuk kendaraan bermotor; jendela mobil; jendela mobil (depan & belakang); jendela yang menghadap ke
samping pada kendaraan yang secara signifikan lebih kecil dari jendela penumpang standar (quarter windows); jepitan jeruji
untuk roda kendaraan darat; jeruji roda kendaraan; jeruji sepeda; jeruji untuk kendaraan darat; jok kulit untuk kursi kendaraan;
jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; joystick kendaraan; kabel katup; kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor;
kabel rel ganda dan sistem drum pada kendaraan; kabel rel tunggal dan sistem drum pada kendaraan; kabel rem; kabel rem
untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor; kabel transportasi alat dan instalasi; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan;
kain klos; kaki pasak untuk sepeda motor; kaki pedal cover untuk siklus; kaki pedal mencakup untuk sepeda; kaki pedal
mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem untuk sepeda
motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; kapal kabel; karet rem
(tutup abu); karet untuk rem kendaraan; katup untuk ban kendaraan; kelambu dipasang stroller; kendaraan bermotor;
kendaraan bermotor roda dua; kendaraan untuk bergerak di darat, udara, air atau rel.; kendaraan untuk digunakan di darat;
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) ; kerudung kereta dorong; kit
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lengan tengah untuk kendaraan; klakson peringatan untuk sepeda motor; klakson untuk kendaraan; kopling (clutches) untuk
kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kopling untuk kendaraan darat; kulit jok; kursi anak-anak
untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; lambung kapal; lengan ayun sepeda motor; lengan
sisanya untuk kursi kendaraan; lengan suspensi untuk kendaraan; mangkok ganda untuk kendaraan; master rem kit;
mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan bermotor; mobil untuk instalasi transportasi kabel; motor
sepeda; motor untuk kendaraan darat; motor, elektrik, untuk kendaraan darat; pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua;
pannier untuk sepeda motor; papan injakan kendaraan; patch karet perekat untuk memperbaiki ban dalam; pedal; pedal rem
[bagian sepeda motor]; pedal rem untuk kendaraan; pedal rem untuk kendaraan darat; pedal rem untuk sepeda motor; pedal
sepeda; pedal sepeda motor; pedal siklus; pedal untuk kendaraan roda dua; pegangan jendela untuk mobil; pegangan per;
pegangan untuk kendaraan; pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pelana untuk
kendaraan bermotor roda dua; pelapis rem untuk kendaraan; pelek roda; pelek untuk roda sepeda; pelek untuk roda sepeda
motor; pelindung baju untuk sepeda motor; pelindung body motor; pelindung garpu depan; pelindung lampu untuk kendaraan;
pelindung matahari dan visor untuk mobil motor; pelindung radiator motor; pelindung shock bagian depan; pembawa bagasi
untuk kendaraan; pengangkut bagasi untuk sepeda motor; penghubung bergigi; penjepit jeruji untuk roda; pentil untuk ban
kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda motor; penutup as roda motor; penutup gear; penutup jok (single seater); penutup
kunci kontak; penutup lampu motor; penutup radiator motor; penutup sadel untuk sepeda motor; penutup sistem kopling;
penutup standar samping; perahu; perahu karet; peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan;
peredam kejut untuk sepeda motor; pergeseran gigi untuk kendaraan darat; pergeseran gigi untuk mobil; persneliing untuk
kendaraan darat; persneling untuk sepeda motor; pesawat terbang; pijakan motor(bordes motor); pin as bergigi; plat transmisi
dan dudukan mesin (engine mounting); pompa udara untuk ban sepeda motor; pompa untuk ban sepeda; pompa untuk
menggembungkan ban sepeda motor; poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros transmisi untuk kendaraan darat;
poros untuk kendaraan; rak bagasi untuk sepeda motor; rangka untuk kendaraan darat; rantai anti-selip; rantai penggerak dan
sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak sepeda motor; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai roller
untuk sepeda; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai untuk kendaraan darat; rem cakram hidrolik untuk
sepeda; rem cakram untuk kendaraan; rem cakram untuk kendaraan darat; rem cakram untuk sepeda motor; rem tangan; rem
untuk kendaraan; rem untuk kendaraan bermotor; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; ring
gigi; ring gigi samping; ring roda bergigi; roda; roda gigi diferensial untuk kendaraan darat; roda gigi poros; roda gigi reduksi
untuk kendaraan darat; roda gigi sepeda motor; roda gigi untuk kendaraan darat; roda gigi untuk sepeda; roda jeruji pelek
kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan bermotor; roda untuk kendaraan darat; roll bar (kendaraan); roller matic; rolling
stock untuk kereta api kabel; rumah motor; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sadel untuk sepeda atau sepeda
motor; sandaran jok belakang; sandaran lengan untuk kendaraan; sandaran untuk kendaraan; sarung jok untuk mobil; sarung
motor; sarung untuk sepeda (sepeda motor); segitiga shock motor; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selat pelindung
untuk sepeda motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); selimut pas untuk kendaraan bermotor golf cart; sendi as bergigi
lengkap; sendi penghubung untuk kendaraan; sepatu rem untuk kendaraan; sepatu roller self-balancing; sepeda; sepeda
motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; setir bergigi; silinder rem untuk kendaraan;
silinder rem untuk kendaraan darat; silinder rem utama; sistem alarm kendaraan bermotor; skuter bertenaga listrik
[kendaraan]; skuter pedal; standar kendaraan; stang setir; stut kopling hidrolik; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat;
tabung ABS; tabung peredam kejut suspensi; tabung shock depan; tabung suspensi kendaraan; tali pengaman jok untuk mobil
motor; tambalan karet perekat untuk memperbaiki ban dalam atau ban; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bensin
untuk kendaraan darat; tapak karet untuk ban vukanisir; traktor; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat];
transmisi untuk kendaraan bermotor; troli *; tromol; tromol mobil; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda motor;
tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda motor; tutup kenalpot; tutup minyak rem; tutup nap roda untuk
kendaraan darat; tutup oli; tutup oli kendaraan; tutup pentil; tutup tangki bensin kendaraan darat; ujung stang untuk sepeda;
velg jeruji; velg racing; wiper lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:40:23
540   EtiketDID2022035343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MUARA KARANG RAYA BLOK Z.4.S NO.22-23, PLUIT, PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT.TIGA MUARA EMAS MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHAKAM LORENTZ
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Insektisida dan pestisida bukan

untuk penggunaan pertanian; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan serangga yang merugikan; biopestisida
pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pestisida; pestisida
pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga;
sampo hewan insektisida; sapuan ternak [insektisida]; sediaan insektisida; tag telinga insektisida untuk ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:40:29
540   EtiketDID2022035344
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SERDANG NO. 32, SIMPANG TIGA PEKAN, PERBAUNGAN, Kabupaten
Serdang Bedagai, Sumatera Utara

ONG EK GWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAP SWAN INDONESIA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras ketan; beras merah; beras putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:41:23
540   EtiketJID2022035345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Wonorejo RT.001,RW.001,Kelurahan Bedrug,Kecamatan Pulung,Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

PT. ARSYA BINTANG NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Amirul Mohammad Nur S.H., M.HKI., LL.M.,
Jalan Ngagel Wasana III No 53

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mitranet PT ARSYA BINTANG NUSANTARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah;Biru;Hijau;Hitam;Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; jasa telekomunikasi; layanan penyedia layanan internet [ISP]; menyediakan
akses ke platform Internet seluler; menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke situs web di seluler
dan internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet yang berkaitan dengan komunikasi seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:41:59
540   EtiketDID2022035346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SETIABUDHI NO. 259
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

SU, AWANG SUTISNA

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 :

: TULIP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
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kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Plastik seal cup; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen
untuk pembungkus (sediaan pembungkus); bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas belanja;
kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus; kantong
makan siang dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan;
kantong plastik untuk penghilang bau; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah plastik; lembaran tipis plastik
untuk pengemasan dan pembungkus; pembungkus plastik; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]===
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dalam bentuk komedi, drama, berita, realitas, dan variasi konten; 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.; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar,
kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas,
kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus
dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum
atau regu penari dalam permainan, pameran, klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; 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; Jasa hiburan dan pendidikan dalam bentuk pengaturan,
penyelenggaraan dan pelaksanaan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang terdiri dari atlet permainan elektronik, atlet
olahraga elektronik, dan atlet olahraga virtual, layar interaktif, aktifitas partisipatif dan kontes yang berkaitan dalam bidang bola
basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Jasa hiburan dan pendidikan, seperti produksi film,
acara televisi dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Jasa hiburan, yaitu, acara serial yang
menampilkan permainan papan seluncur yang ditayangkan melalui platform berbagi video online; Jasa hiburan, yaitu,
menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; Jasa informasi,
pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian acara dan
kompetisi; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan
pengorganisasian seminar, konferensi, dan kompetisi; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan promosi acara olahraga; Jasa
manajemen acara; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan konser, pertunjukan langsung,
acara khusus hiburan, acara seni dan budaya, hiburan teater, kompetisi, kontes, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan
acara olahraga; Jasa mengorganisir, mengatur, dan melakukan acara olahraga, yaitu balap lari dan jalan dan acara terkait
dengan kebugaran fisik; Jasa pemasaran acara dan/atau hiburan, pembuatan konsep, pengembangan dan pelaksanaan
model acara secara wajar; Jasa pemesanan tiket dan pemesanan untuk program pendidikan, hiburan, film, teater, acara seni
dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan acara olahraga; Jasa
pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan konvensi di bidang animasi, buku komik dan seni populer;
Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa pengadaan tiket untuk acara-acara hiburan dan
olahraga; Jasa pengaturan dan penyelenggaraan acara Pernikahan (hiburan); Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi,
musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini yang tidak dapat diunduh, dan pemrograman seni dan budaya;
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Jasa penyediaan hiburan, olahraga, animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman
seni dan budaya melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komputer, Internet, satelit, radio, jaringan komunikasi nirkabel,
televisi, dan televisi kabel; Jasa penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program
pendidikan, hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran,
pameran, dan acara olahraga; Jasa penyelenggaraan acara kendaraan offroad untuk hiburan atau olahraga; Jasa produksi
dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara dengan partisipasi;
Jasa publikasi dan presentasi ulasan, survei, dan peringkat (rating), dan menyediakan situs web interaktif dan aplikasi
komputer untuk posting dan berbagi ulasan, survei, dan peringkat yang berkaitan dengan program pendidikan, hiburan, film,
teater, acara seni dan budaya, konser, langsung pertunjukan, kompetisi, pameran, festival, pameran, eksposisi, dan acara
olahraga; Jasa-jasa agensi tiket online, yaitu, menyediakan tiket dan voucher untuk penerimaan pada acara olah raga, budaya
dan hiburan.; Layanan acara amal, seperti pendampingan akademik; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan,
olahraga, pendidikan dan acara budaya; Layanan bantuan untuk mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan
seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan olahraga; Layanan hiburan berupa penampilan personal dengan
mengenakan maskot berkostum atau tim tari di pertandingan dan eksebisi bola basket, klinik, kamp, promosi-promosi, dan
acara-acara lainnya yang berhubungan dengan bola basket, acara khusus dan pesta; 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 yang disediakan di acara olahraga; Layanan hiburan yang sifatnya mengatur
acara hiburan sosial; Layanan hiburan, yaitu mengorganisir dan menyelenggarakan acara, kompetisi, seminar, dan turnamen
di bidang olahraga elektronik, permainan video, permainan komputer, komputer, dan permainan; Layanan hiburan, yaitu,
pertunjukan dan kompetisi dalam acara olahraga motor; Layanan hiburan, yaitu, pertunjukan dan kompetisi dalam acara
olahraga perahu listrik; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul,
dan pesta untuk anggota klub; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau acara budaya];
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;
Layanan pendidikan mengenai
penyediaan pengalaman pendidikan
yang berkaitan dengan budaya, sejarah
dan subyek sosial, tempat dan acara; Manajemen acara budaya; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan
olahraga; Manajemen acara pendidikan; Mempromosikan acara olahraga di televisi, konser, festival, kompetisi, pameran,
penampilan karya seni secara langsung maupun yang direkam; Mengatur acara pertunjukan untuk tujuan budaya atau
hiburan; Mengatur dan merencanakan acara untuk keperluan seremonial, kebudayaan, pendidikan, hiburan, rekreasi dan
olahraga; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan pendidikan; Mengatur
penyelenggaraan upacara penghargaan; Mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisir lokakarya [pelatihan] atau seminar
di bidang pengembangan sumber daya manusia dari suatu organisasi dan perusahaan; Mengorganisasi kontes bakat dan
pertunjukan pemberian penghargaan musik dan televisi; Mengorganisasi, produksi dan presentasi kompetisi, kontes,
permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling, acara pementasan panggung, pertunjukan
teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton; Mengorganisir dan mengadakan pertemuan dan
acara; Menyediakan acara hiburan untuk orang lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan acara
olahraga; Menyediakan aplikasi perangkat telepon seluler yang menampilkan 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 aplikasi telepon seluler yang menampilkan acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia dan informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten multimedia; Menyediakan basis
data daring yang dapat ditelusuri yang menampilkan skenario, musik, film, acara televisi, buku komik, dan publikasi;
Menyediakan fasilitas untuk acara olahraga; Menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik, pelatihan atau acara
pendidikan (untuk keperluan pendidikan atau hiburan); Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui
layanan transmisi video-on-demand; Menyediakan film dan acara televisi yang tidak dapat diunduh melalui layanan video-on-
demand, dan juga informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai film dan acara televisi; Menyediakan informasi berkaitan
dengan acara bulutangkis; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia yang
tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan multimedia;
Menyelenggarakan, mengatur dan mengadakan acara mengendarai kendaraan bermotor untuk tujuan hiburan dan rekreasi;
Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Organisasi acara bulutangkis;
Organisasi dari acara-acara pendidikan; Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi dari
pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Organisasi kompetisi
untuk proyek-proyek teknik; Organisasi pameran dan kegiatan yang berkaitan dengan bulutangkis; Organisasi untuk Ibu dan
Anak; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi olahraga; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan
pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi
dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus,
konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan, kompetisi olah raga; Pemesanan, reservasi,
pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan pameran; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian,
produksi, penyediaan pemesanan dan pengorganisasian acara sosial dan acara hiburan, termasuk acara musik, olah raga,
sinematik, teater, mode, artistik, kompetisi dan menari; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan,
menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pengadaan tiket dan informasi untuk acara
hiburan dan olah raga; Pengaturan acara hiburan; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau hiburan]; Pengorganisasian
konvensi untuk tujuan bisnis dan komersial; Pengorganisasian pengundian lotere; Pengorganisasian penyediaan dan
pengaturan kegiatan rekreasi dan bersantai; Pengorganisasian, manajemen atau pengaturan kompetisi olahraga; Penyediaan
dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan konferensi, pengunjung dan penyelenggara
pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara, termasuk semua informasi dan nasihat tersebut
yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga
otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan informasi online di bidang hiburan, acara budaya dan olahraga;
Penyediaan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan,
acara panggung langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut;
Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara acara olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan;
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Penyewaan fasilitas untuk eksibisi, balai konser dan balai acara serbaguna; Perantara pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; Perencanaan acara dan layanan manajemen, yaitu, mengatur,
mengorganisasi, menjadwalkan dan mendesain acara spesial untuk tujuan hiburan sosial; Perencanaan acara khusus untuk
tujuan hiburan sosial; Produksi acara olahraga; Produksi acara televisi; Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes
permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi dan distribusi
radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, podcast, blog, media sosial dan pertunjukan Internet menampilkan
berita highlight, rekaman video dan rekaman streaming video pada kontes permainan elektronik, turnamen permainan
elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; Produksi, presentasi, pertunjukan, distribusi, ekshibisi,
sindikasi, penyediaan jaringan dan penyewaan program, acara dan film televisi, film animasi dan rekaman suara dan video;
Produksi, siaran, rekaman, transmisi dan distribusi program televisi yang berkaitan dengan acara bulutangkis; Publikasi materi
semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Tetalu (Permainan Musik
Dalam Acara Topeng Betawi); acara festival permainan; acara talkshow (hiburan); cacat untuk acara olahraga; instruksi sado
[instruksi upacara minum teh]; jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu produksi acara
hiburan langsung; jasa nasehat yang berhubungan dengan organisasi dari acara olah raga yaitu kompetisi golf, turnamen dan
acara-acara.; jasa pemesanan atau reservasi acara hiburan, budaya atau olah raga yang disediakan sehubungan dengan
loyalitas pelanggan atau skema pembeli yang sering; jasa pendidikan dan hiburan, yaitu, pengorganisasian dan pelaksanaan
konvensi di bidang hiburan, animasi, buku komik dan seni populer; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan
acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa produksi hiburan langsung, yaitu, acara olahraga
elektronik, kompetisi, dan turnamen; jasa rekayasa suara untuk acara-acara; jasa yang menampilkan hiburan, olahraga,
animasi, musik, informasi, berita, realitas, dokumenter, acara terkini, dan pemrograman seni dan budaya melalui situs web dan
aplikasi komputer; jasa yang menampilkan informasi di bidang hiburan, olahraga, musik, berita, dokumenter, acara terkini, dan
seni dan budaya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan kursus-
kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-pelatihan
dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan;
jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk
streaming konten hiburan dan live streaming video acara hiburan; konsultasi yang berkaitan dengan layanan reservasi untuk
acara olahraga, ilmiah dan budaya yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan
dengan organisasi kompetisi kuliner; layanan amal, yaitu, menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu dalam sifat
acara hiburan; layanan disc jockey untuk pesta dan acara khusus; layanan hiburan dalam sifat acara berita televisi; layanan
hiburan dan pendidikan, yaitu, menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat
diunduh melalui internet, maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast,
audiovisual, dan karya multimedia; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan
secara langsung tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan
pengaturan, pelaksanaan dan organisasi simposium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan,
pelaksanaan dan pengorganisasian kolokium; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan,
pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan,
pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan pemesanan tiket untuk acara hiburan, olahraga, dan kebudayaan;
layanan pengeditan video untuk acara; layanan produksi konten web, yaitu produksi acara televisi, film, video, dan efek audio
untuk disiarkan melalui internet yang menampilkan konten hiburan; layanan reservasi dan pemesanan tiket untuk acara
hiburan, olahraga dan budaya; layanan reservasi untuk acara olahraga, ilmiah dan budaya; layanan teknisi pencahayaan
untuk acara-acara; master layanan upacara untuk pesta dan acara khusus; melakukan acara budaya; melakukan acara
hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan
budaya; melakukan acara pendidikan; memberikan informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan
pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan aktifitas budaya, kontes dan permainan; memberikan informasi tentang
hiburan dan acara hiburan melalui jaringan online dan Internet; memberikan informasi yang berkaitan dengan acara hiburan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan acara olahraga; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik,
pertunjukan langsung, dan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga dan acara olahraga;
memproduksi dan mengarahkan acara radio dan musik dalam bentuk siaran langsung radio dan televisi; mengatur acara
budaya; mengatur acara budaya dan olahraga; mengatur acara film untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik
live, dan acara budaya dan olahraga; mengatur acara film, acara musik, acara budaya dan olahraga dan acara hiburan
langsung; mengatur acara hiburan; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan;
mengatur acara pendidikan; mengatur dan melakukan acara atletik perguruan tinggi; mengatur dan melakukan acara budaya;
mengatur dan melakukan acara hiburan; mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; mengatur dan melakukan acara
mencicipi anggur untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan acara mencicipi anggur untuk tujuan pendidikan; mengatur
dan melakukan acara olahraga; mengatur dan melakukan acara olahraga dan budaya; mengatur dan melakukan acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan
menyelenggarakan kompetisi dan memfasilitasi acara untuk pemain/gamer (gamers) video dan pemain (players) game
komputer; mengatur fasilitas untuk acara hiburan dan olahraga; mengatur pemesanan tiket untuk pertunjukan dan acara
hiburan lainnya; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan hiburan; mengatur upacara penghargaan untuk
perusahaan besar dan individu yang telah membuat kontribusi amal yang signifikan; mengatur upacara penghargaan untuk
tujuan hiburan; mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium; mengatur, mengadakan dan mengorganisir acara
permainan; mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengatur, mengorganisir,
mengadakan, dan menyelenggarakan acara hiburan sosial; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser;
mengorganisir acara menjadi penyediaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya untuk tujuan amal; mengorganisir dan
melakukan acara atletik; mengorganisir dan melakukan acara hiburan, budaya, artistik dan pendidikan; mengorganisir dan
melakukan acara olahraga dan budaya; mengorganisir dan mengadakan acara hiburan untuk tujuan penggalangan dana;
menyediakan acara e-sport yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan acara hiburan
untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan acara hiburan untuk orang-orang yang kurang mampu
untuk tujuan amal; menyediakan acara spesial yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand;
menyediakan acara televisi, film,
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dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta
informasi, ulasan, dan rekomendasi
mengenai acara televisi, film, dan
konten hiburan multimedia; 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 dibidang pendidikan dan aktifitas hiburan serta acara untuk anak-
anak; menyediakan layanan panggilan tiket untuk hiburan, olahraga, dan acara budaya; menyediakan mainan untuk anak-
anak kurang mampu dalam sifat acara budaya [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak kurang mampu dalam
sifat acara pendidikan [layanan amal]; menyediakan mainan untuk anak-anak yang kurang mampu di acara budaya, untuk
tujuan amal; menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan,
dan rekomendasi mengenai acara televisi, film, dan konten multimedia.; menyediakan televisi untuk anak-anak kurang mampu
dalam sifat acara hiburan [layanan amal]; menyediakan televisi untuk orang-orang kurang mampu dalam sifat acara hiburan
[layanan amal]; menyedikan informasi, memberikan nasehat, berita, ulasan dan komentar dibidang acara hiburan, olahraga
dan budaya; menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; olahraga dan acara olahraga,
teknologi, konser, acara budaya serta produksi teater hidup; organisasi acara budaya; organisasi acara budaya dan seni;
organisasi acara budaya untuk tujuan amal; organisasi acara dan disko tari; organisasi acara dan kompetisi olahraga;
organisasi acara di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi acara di bidang film untuk keperluan
budaya atau pendidikan; organisasi acara hiburan; organisasi acara hiburan cosplay; organisasi acara hiburan sosial;
organisasi acara menari; organisasi acara olahraga; organisasi acara olahraga dan budaya; organisasi acara olahraga di
bidang sepak bola; organisasi acara olahraga di bidang sepak bola Amerika; organisasi acara olahraga untuk tujuan amal;
organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para profesional dan eksekutif; organisasi acara
tari; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi balapan mobil; organisasi balapan motor; organisasi balapan sepeda;
organisasi bola; organisasi dan melakukan kegiatan budaya dan rekreasi; organisasi dan mengatur acara musik dan acara
budaya dan artistik lainnya; organisasi dan pelaksanaan bola; organisasi dan pelaksanaan kegiatan budaya dan rekreasi;
organisasi dan pelaksanaan kegiatan hiburan, olahraga dan budaya; organisasi dan penyediaan permainan dan kompetisi
melalui Internet; organisasi dan penyelenggaraan kompetisi e-sports; organisasi dan presentasi acara, kompetisi, permainan,
konser dan acara hiburan; organisasi dan presentasi pertunjukan; organisasi dan presentasi pertunjukan kompetisi,
permainan, konser dan acara hiburan; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer;
organisasi demonstrasi mobil; organisasi demonstrasi sepeda motor; organisasi festival arsitektur untuk tujuan budaya atau
hiburan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi festival film untuk tujuan budaya atau hiburan;
organisasi forum pendidikan secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kegiatan budaya untuk perkemahan
musim panas; organisasi kegiatan hiburan untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan olahraga dan budaya;
organisasi kegiatan olahraga untuk perkemahan musim panas; organisasi kegiatan pendidikan untuk kamp musim panas;
organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan
kesejahteraan dan konsultasi di bidang ini; organisasi kegiatan untuk tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan
dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan konsultasi di bidang ini; organisasi kejuaraan skating
tokoh; organisasi kejuaraan speed skating; organisasi kompetisi angkat berat; organisasi kompetisi atau acara olahraga dan
budaya lainnya untuk tujuan amal; organisasi kompetisi berperahu pesiar; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan;
organisasi kompetisi figur dan speed skating; organisasi kompetisi figure skating; organisasi kompetisi golf; organisasi
kompetisi gulat sumo; organisasi kompetisi ice-skating; organisasi kompetisi memancing olahraga; organisasi kompetisi
pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi kompetisi sepakbola;
organisasi kompetisi sepatu roda; organisasi kompetisi speed skating; organisasi kompetisi trek dan lapangan; organisasi
kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi dan simposium di bidang ilmu kedokteran; organisasi
konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi
konser musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi kontes gulat; organisasi kursus korespondensi;
organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh; organisasi les bahasa; organisasi lomba perahu;
organisasi lotere; organisasi lotere dan kegiatan perjudian lainnya; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya;
organisasi pacuan kuda; organisasi pameran bunga dan tanaman untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran
dan acara untuk tujuan budaya; organisasi pameran di bidang arsitektur untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi
pameran di bidang film untuk keperluan budaya atau pendidikan; organisasi pameran hewan untuk tujuan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pameran tanaman untuk tujuan budaya
atau pendidikan; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pelatihan;
organisasi pemutaran film; organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi peragaan busana untuk
tujuan hiburan; organisasi permainan; organisasi permainan bisbol; organisasi permainan dan kompetisi; organisasi
permainan sepak bola; organisasi pertandingan tinju; organisasi pertunjukan; organisasi pertunjukan [layanan impresario];
organisasi pertunjukan anjing; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser; organisasi pertunjukan
hiburan; organisasi pertunjukan ice-skating; organisasi pertunjukan komedi; organisasi pertunjukan kuda; organisasi
pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan panggung; organisasi pertunjukan
pendidikan; organisasi pertunjukan roller-skating; organisasi ras anjing; organisasi ras kapal pesiar; organisasi seminar;
organisasi skema pelatihan pemuda; organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; organisasi turnamen catur;
organisasi turnamen dan kompetisi; organisasi turnamen golf; organisasi turnamen olahraga; organisasi turnamen poker;
organisasi turnamen tenis; organisasi, presentasi dan produksi pertunjukan dan pertunjukan live; organisasi, produksi dan
presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; organisasi/manajemen hosting pameran
untuk tujuan hiburan, budaya dan pendidikan; pelatihan dan pelatihan lebih lanjut untuk pengembangan personil, tim dan
organisasi; pemberian informasi mengenai penyajian pertunjukan acara secara langsung; pemesanan kursi untuk acara
hiburan; pemesanan kursi untuk acara olahraga; pemesanan kursi untuk pertunjukan dan acara olahraga; pemesanan
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seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor); pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara budaya;
pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara hiburan; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara
olahraga; pemesanan tiket dan layanan pemesanan untuk acara rekreasi dan rekreasi; pemesanan tiket dan layanan
pemesanan untuk hiburan, olahraga dan acara budaya; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; pengaturan
acara musik; pengaturan acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait
untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-
tujuan pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan pertandingan atau acara olahraga;
pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa
dan klub malam; pengaturan, pengorganisasian, penyelenggaraan dan mengadakan pesta ulang tahun; 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; pengaturan, produksi, pertunjukan dan
penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas;
pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan; pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas
olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling;
pengorganisasian dan pelaksanaan kolokium, konferensi, atau kongres; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan
langsung; pengorganisasian turnamen-turnamen olahraga untuk anak-anak; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan
acara (tidak termasuk gambar bergerak, pertunjukan, drama, pertunjukan musikal, olahraga, pacuan kuda, balapan sepeda,
balapan perahu motor atau balapan mobil); pengorganisasian, mengatur atau mengadakan acara budaya; pengorganisasian,
mengatur atau mengadakan kontes; pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi,
presentasi kuliah, forum atau lokakarya; pengorganisasian, mengatur dan melakukan balapan sepeda; pengorganisasian,
mengatur dan melakukan balapan sepeda motor; pengorganisasian, mengatur dan melakukan pacuan kuda;
pengorganisasian, mengatur dan memimpin lomba perahu; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes,
kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara
hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan acara hiburan
langsung; penyelenggaraan acara hiburan langsung dan festival film; penyelenggaraan acara musik; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara baby shower; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara bridal shower; perencanaan pesta [hiburan]
untuk acara kelulusan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perayaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
peringatan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara perusahaan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi
sehubungan dengan demonstrasi politik; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan organisasi
nirlaba; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk; perencanaan pesta
[hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan penggalangan dana amal; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
promosi sehubungan dengan peragaan busana; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara sosial; perencanaan, pengaturan
dan pelaksanaan acara hiburan, tidak termasuk film, pertunjukan, teater, pertunjukan musikal, olahraga, balapan kuda,
balapan sepeda, balap perahu dan balap mobil; persiapan surititles untuk acara teater langsung; presentasi acara hiburan
langsung; presentasi dari acara televisi dan radio; produksi acara hiburan langsung; produksi acara komedi; produksi acara
permainan televisi; produksi acara-acara olah raga untuk televisi dan radio; produksi dan distribusi acara permainan televisi;
produksi dan distribusi acara pertunjukan radio dan televisi yang meliputi pertandingan bola basket, even-even bola basket
dan program dalam bidang bola basket; produksi dan distribusi acara radio dan televisi; produksi dari pertunjukan hiburan dan
acara interaktif untuk didistribusikan melalui televisi, kabel, satelit, media audio dan video, katridge, cakram laser, cakram
komputer dan sarana elektronik; produksi hiburan dalam bentuk film, acara televisi, radio dan video terkait dengan
pengalaman perjalanan dan belanja ritel mewah; program acara pendidikan; waktu acara olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:44:35
540   EtiketDID2022035348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 202, Unit 1, Building 15, Lixin Community, Wenhua Road Office, Shizhong
District, Zaozhuang City, Shandong Province 277000

Sihe Ren

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SweetLoch Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Custard; Sorbet (es); es krim; es teh; gula; jeli buah [gula-gula]; kopi; minuman berbahan dasar teh; teh susu berbahan

dasar teh; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:48:37
540   EtiketDID2022035349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MANGGA EA-11, SOLOBARU, LANGENHARJO, GROGOL, SUKOHARJO,
Jawa Tengah

ANDRI SANTOSO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moelyono Karmayana S.H.,
Modeka/PT Persada Modeka Centurindo  Alamat : Srigading I Nomor 26 Puspita
Loka BSD City  Serpong Kota Tangerang Selatan  Banten

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAMBELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan berserat diresapi dalam lembaran, piring, dan gulungan untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah,

potongan jari kaki, dan komponen sepatu; Bahan isolasi dari plastik; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik;
Bahan perlindungan permukaan plastik yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat dengan
bahan berserat untuk pelapisan permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan polimer berlapis dalam lembaran,
pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki dan komponen
sepatu; Busa foam berbahan dasar polyethylene; Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lapisan film/plastik
pengaman untuk mobil; Lapisan plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis
(film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk
penggunaan komersial dan industri; Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam
industri; Lapisan tipis (films) plastik setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lembar plastik pvc; Lembaran
mulsa plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; Mika lembaran; Pelapis meja; Pelapis
plastik; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; Plastik anti gores; Plastik pelindung
permukaan agar tidak gores (premasking tape); Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam
bentuk lapisan tipis; Produk plastik setengah dikerjakan; Produk plastik setengah diproses untuk manufaktur; Resin
termoplastik terproses (produk setengah jadi); Selang Angin; Selang LPG; Selang PE; Selang PU; Selang PVC; Selang
benang; Selang karet untuk ac mobil; Selang kawat; Selang spiral air; Serat plastik bukan untuk penggunaan dalam tekstil;
alat kelengkapan pipa terutama terdiri dari plastik; alat kelengkapan selang, bukan dari logam; bahan isolasi dari plastik;
bahan kemasan plastik untuk pengiriman kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan
lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan non-anyaman dalam lembaran, pelat, dan gulungan
untuk membuat sol bagian dalam, penghitung, sol tengah, potongan jari kaki, dan komponen sepatu; bahan padding dari karet
atau plastik; bahan padding dari plastik; bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak, pengganjal,
pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor
cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari
plastik; bahan penyaringan film setengah jadi dari plastik; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik
thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan
perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk
pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan tekstil; benang karet
atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang plastik untuk disolder; filamen plastik untuk pencetakan 3D; filamen
termoplastik semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film plastik berwarna untuk digunakan pada jendela
kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada windows; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; film
plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan pada windows; film plastik
reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan pada windows; film plastik untuk
digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan pengemasan, bantalan atau isian; film plastik, selain untuk
pembungkus dan pengemasan; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan industri; lakban untuk perekat
selang pendingin udara; lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum;
lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi
untuk diproses lebih lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan
industri sebagai bahan pelindung; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; lembaran akrilik untuk digunakan dalam
manufaktur; lembaran karet untuk keperluan pengepakan; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan
penyegelan; lembaran perekat plastik bening untuk menghilangkan dan melaminasi label pada botol; lembaran plastik;
lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan
dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran plastik berperekat untuk digunakan di pabrik;
lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan sebagai membran untuk keperluan kedap air;
lembaran plastik, selain untuk pembungkus; lembaran resin akrilik untuk digunakan dalam manufaktur kaca laminasi;
lembaran resin sintetis; lembaran resin sintetis konduktif; lembaran selulosa yang diregenerasi, selain untuk pembungkus;
lembaran tipis  plastik dengan perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama;
pengepakan busa dalam bentuk lembaran; pipa plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng; pipa plastik fleksibel untuk
membawa gas alam; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam
manufaktur; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih lanjut; plastik dan resin dalam
bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk balok untuk digunakan dalam
manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur;
plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk tabung untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik yang setengah diolah dan zat-zat
plastik; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur; produk plastik setengah dikerjakan
(plastic semi-worked products); resin buatan dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur [produk setengah
jadi]; resin elastomer termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-
diproses untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur
kateter balon; resin sintetis termoplastik, semi-diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk
setengah jadi]; saluran plastik fleksibel untuk digunakan dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk
keperluan pipa ledeng; selang bahan bakar minyak, bukan dari logam; selang bahan tekstil; selang hidrolik dari karet; selang
hidrolik plastik; selang industri dari plastik; selang irigasi; selang karet industri; selang karet untuk digunakan dengan peralatan
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pengelasan; selang karet untuk keperluan pertanian; selang karet untuk pendingin udara; selang kompresor udara; selang
lentur untuk membawa cairan; selang lentur, bukan dari logam; selang penghubung untuk injektor bahan bakar kendaraan;
selang penghubung untuk radiator kendaraan; selang penyiraman; selang plastik fleksibel untuk digunakan dengan sistem
ventilasi; selang plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang plastik untuk pendingin udara;
selang plastik untuk penggunaan pipa; selang taman; selang terbuat dari karet; selang terbuat dari plastik; selang udara untuk
alat pneumatik; selang udara, bukan dari logam; selang, bukan dari logam, untuk keperluan pertanian; selang, bukan dari
logam, untuk penggunaan laut komersial; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; serat
plastik untuk digunakan dalam manufaktur tali ban; serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil; tabung plastik fleksibel;
terpal plastik digunakan dalam industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal
plastik untuk mencegah pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan
gulma; tikar mulsa terbuat dari karet daur ulang untuk mencegah pertumbuhan gulma; wadah kemasan industri dari karet;
wadah pengemasan industri dari karet; zat plastik, setengah jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:49:31
540   EtiketDID2022035350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. POLITEKNIK UNHAS RT 001/Rw 009, DS.TAMALANREA INDAH, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan

ANITA PUTRI AKBAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Luks skin by putri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih ; merah bata
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Produk

kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; krim pembersih [kosmetik]; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan 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]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 15:50:03
540   EtiketJID2022035350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KOMPLEK III/IV RT.005 RW.011 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
MUHAMMAD INDRA BUDIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ( BADAR ) Barisan Pemuda Dan Rakyat Sejahtera Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah-biru - gold
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan; Sosial kemasyarakatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:32:45
540   EtiketDID2022035375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK SEDAYU SQUARE BLOK B NO. 12, KEL. CENGKARENG BARAT, KEC.
CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

LI DESHU

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 :

: VOVE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti gores; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Audio video visual; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Earphone

nirkabel; Kabel HDTV; Kabel USB untuk ponsel selular; Kamera CCTV; LAMPU BLITZ; Lapisan film pelindung dalam bentuk
kristal cair untuk telepon pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Layar sentuh; OTG (Alat untuk
menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Pengisi daya baterai untuk ponsel; Penguat suara; Peralatan Global
Positioning System [GPS]; Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); USB port pengisi
baterai; adaptor telepon; antena untuk jaringan telekomunikasi; bantalan sentuh; bantalan telinga untuk headphone; baterai;
baterai telepon genggam; casing telepon seluler; charger mobil untuk rokok elektronik; compact disc [audio-video]; dudukan
untuk telepon seluler; earphone untuk telepon seluler; equalizers [peralatan audio]; flash kamera; gelang pintar yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gender changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; headphone; headset
handsfree untuk telepon seluler; headset untuk telepon seluler; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar;
kabel audio dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel data; kabel konektor telepon seluler; kabel mikrofon; kamera; kartu
memori; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; keyboard untuk ponsel; keypad
komputer; lampu kilat untuk kamera; loudspeakers; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mixer daya [peralatan audio];
mixer mikrofon; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pena layar sentuh; peralatan interkomunikasi, walkie-
talkie, radio; peralatan telepon seluler; perangkat handsfree untuk telepon seluler; power bank [baterai yang bisa diisi ulang);
sarung telepon seluler; screen guard telepon seluler; screen saver; speaker; speakerphone; tali untuk telepon seluler; telepon
genggam; telepon internet; telepon seluler; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk ponsel;
wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:34:49
540   EtiketDID2022035376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana Lantai 5, Suite 501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Kel. Sunter
Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Medika Komunika 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 :

: KLIKDOKTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan

kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang
perawatan kecantikan dan kesehatan; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; perangkat lunak; perangkat lunak dan aplikasi
untuk perangkat seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer yang memberikan
informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak perawatan kesehatan;
perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan pengobatan resep dan pengendalian
(management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat
lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter,
perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan,
kebugaran (wellness), dan nutrisi/gizi; program dan perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:39:02
540   EtiketDID2022035377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PURI KENCANA BLOK 2 NO 8 JALAN RAYA MUSTIKASARI, RAWALUMBU,
KOTA BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat

LAMI INDO MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kleen (klin)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua dan Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; filter untuk AC;
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pendingin udara; udara filter untuk unit AC===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:42:42
540   EtiketDID2022035378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP CIHIDEUNG RT 002 /003 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN
PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA , Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat,
41118

DEDE NURHAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sate Maranggi Mang Udeng
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===sate [daging panggang yang ditusuk]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:42:44
540   EtiketDID2022035379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIDENG BARAT NO. 17, KEL. DURI PULO, KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10140

PT. TASTY SNACK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUM!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:45:17
540   EtiketDID2022035380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DI Panjaitan No. 28 RT. 019/RW. - , Kel. Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi,
Kota Jambi, Jambi

NURDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAPU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:45:32
540   EtiketDID2022035381
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. Bambang Utoyo 138, Kota Palembang, Sumatera Selatan
PT DEXA MEDICA

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 :

: RHINODEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman sari buah; Minuman sari sayuran; Minuman-minuman yang tidak beralkohol; Sari buah; Sari sayuran; Sediaan-

sediaan untuk membuat minuman; air mineral [minuman]; air soda; jus; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:45:52
540   EtiketJID2022035382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rasela Blok A No. 14, Rt. 012/Rw. 006, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Ivan Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NATAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:46:23
540   EtiketDID2022035383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumitomo Fudosan Ochanomizu Building 7F, 2-2-3 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0021

COVER Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vestia Zeta
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 18, 35, 3, 21, 24, 25, 9, 41, 26, 43, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis menulis; barang cetakan; foto-foto [dicetak]; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan

untuk meramal]; stan foto===
===Kantong; Tas-tas; payung===
===Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai,
handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner
rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang
memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan,
krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa retail dan jasa
retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok
elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya
(charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau
yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif
dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah
tangga; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip
pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, produk
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perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut mengandung obat, obat-obatan untuk
keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi,
sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-
barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa
serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-
produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau
jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan
dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa ritel
dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat
digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan
penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan
barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan,
pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas,
kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api,
amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata
setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan
arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci,
medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan
kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk
alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan
kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk
seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-
huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan,
buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain
yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian,
arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat
tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon],
tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; layanan grosir untuk artikel olahraga;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan iklan dan publisitas; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang
cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas
dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan
kantong; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan
ritel untuk tas; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga===
===bahan parfum dan perasa/aroma; kosmetik===
===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Pengaduk untuk air bak mandi air panas (yukakibo); bank koin; ember
kamar mandi; kursi toilet untuk anak-anak===
===Sprei tempat tidur; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kelambu; sarung bantal; selimut; selimut futon; selimut selimut
futon===
===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); kostum topeng; pakaian jadi===
===Bagian-bagian untuk kacamata; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; casing untuk ponsel pintar; compact
disc [audio-video]; compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel;
file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; kacamata; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartun animasi; kasing untuk asisten digital
pribadi [PDA]; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk smartphone; perangkat lunak komputer, direkam;
perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; pita video dan disk
video terekam; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam;
program perangkat lunak komputer; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program permainan untuk
mesin permainan video di rumah; publikasi elektronik, dapat diunduh; rekaman piringan hitam ; sirkuit elektronik dan CD-ROM
direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones)
dalam bentuk jam tangan===
===Memberikan informasi terkait rekreasi; Menulis lagu; Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Penyediaan
publikasi elektronik online; Produksi program radio atau televisi; hiburan radio; hiburan televisi; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan kaligrafi; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan
komposisi musik; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan musik digital yang
tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan program televisi, tidak dapat
diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video
online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; organisasi acara hiburan;
organisasi acara hiburan cosplay; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; penulisan skenario; penulisan teks *;
penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyutradaraan film, selain film iklan; perencanaan pesta
[hiburan]; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi
film (movie film); presentasi variety show; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau
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olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi musik; produksi pertunjukan;
produksi program radio dan televisi; publikasi buku; publikasi online buku dan jurnal elektronik; subtitle===
===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut===
===Jasa penyediaan makanan dan minuman===
===Bandul; Jam dan arloji; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; anting-anting; bros [perhiasan]; gantungan
kunci; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gelang; jimat [perhiasan]; kalung [perhiasan]; kancing lengan kemeja;
klip dasi; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); lencana kerah logam mulia; liontin [perhiasan]; logam mulia; loket [perhiasan];
medali; peniti hias bros batu berharga (perhiasan); pin dasi; pin lencana logam mulia; rosario===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:47:15
540   EtiketJID2022035384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana Lantai 5, Suite 501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Kel. Sunter
Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Medika Komunika 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 :

: KLIKDOKTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online;

Penyediaan informasi komersil; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa-jasa
informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan
informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran online;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; pemasaran internet; pengelolaan data informasi kesehatan untuk
pengguna komputer; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi;
penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyusunan materi publikasi; periklanan, pemasaran, riset pasar; promosi penjualan; publikasi bahan publikasi;
publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan; riset bisnis dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:48:31
540   EtiketDID2022035385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. BULAK SIMPUL NO. 82A RT. 008 RW. 004, KEL. PEGADUNGAN KEC.
KALIDERES, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CV. BEAUTY CARE 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 :

: UMW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eyeliner; Masker wajah (kosmetik); Pelembut pakaian; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi pakaian; Sediaan pemutih dan

bahan lain untuk keperluan binatu; Spray wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak
(kosmetik); deodoran; highlighter (kosmetik); kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kondisioner sampo;
kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk
wajah, tangan, dan tubuh; krim pembersih [kosmetik]; lulur kosmetik; maskara; masker kecantikan; masker mata gel; minyak
aromaterapi; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata
kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; pewarna bibir
dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sampo; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutihan gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi
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ruangan; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:51:12
540   EtiketDID2022035386

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek IPB Science Techno Park, Jl. Taman Kencana No.3, Babakan, Kecamatan
Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, Kota Bogor, Jawa Barat, 16128

PT Fits Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gingered
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ale jahe dari minuman jus jahe; Jahe ale; ale jahe kering; bir jahe tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol dengan

kandungan jus jahe===
===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu
dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Minuman berbahan dasar empon -
empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman
jahe merah yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa
pengawet; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Ramuan herbal tradisional; ekstrak
herbal obat; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu tradisional; minuman obat herbal; obat herbal; obat-
obatan herbal; ramuan jamu; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen nutrisi ekstrak herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:52:40
540   EtiketDID2022035387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Gading Bukit Indah, Jalan Gading Bukit Raya Blok V No. 10, Kelapa Gading
Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14240

PT NANA TREND LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Alfonso Napitupulu S.H., M.H.
Komplek Gading Bukit Indah Blok V15  Jalan Bukit Gading Raya  Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nonamanis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna merek kuning, pink dan coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tadah liur bayi; kaus kaki anak-anak; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk anak laki-laki;

pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian, alas kaki, tutup kepala; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:55:53
540   EtiketDID2022035388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIDENG BARAT NO. 17, KEL. DURI PULO, KEC. GAMBIR, JAKARTA PUSAT,
DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10140

PT. TASTY SNACK INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUM!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo); Kerupuk udang dengan rasa; kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:58:04
540   EtiketJID2022035389

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana Lantai 5, Suite 501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Kel. Sunter
Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Medika Komunika 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 :

: KLIKDOKTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis mengenai diet dan konsultasi kesehatan di bidang nutrisi, makanan, hidrasi tubuh, kesejahteraan fisik dan

psikologis; Jasa pemberian nasehat terkait kesehatan dan kesejahteraan; jasa-jasa informasi perawatan kesehatan; konseling
kesehatan masyarakat; konsultasi kesehatan; layanan kesehatan mental; 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 konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan perawatan
kesehatan, yaitu, program kebugaran (wellness) dan pencegahan, program pengendalian (management) perawatan
kesehatan, program pengendalian (management) penyakit dan program pengendalian (management) kondisi medis;
memberikan informasi di bidang kesehatan dan kesejahteraan; memberikan informasi kesehatan melalui situs web;
memberikan informasi perawatan kesehatan melalui jaringan komputer global; memberikan informasi perawatan kesehatan
melalui sarana elektronik; memberikan informasi perawatan kesehatan melalui telepon dan Internet; menyediakan informasi
dibidang kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; menyediakan informasi terkait kesehatan, kebugaran, dan nutrisi melalui sebuah
situs web; pemeriksaan kesehatan; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi, termasuk online, tentang
perawatan kesehatan dan kebersihan untuk manusia atau hewan.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 16:58:11
540   EtiketDID2022035390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. laksana II/14 RT/RW 006/006  Kel. rawa barat, kec.kebayoran baru , jakarta
selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12180

Razali Ilham

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Kapal Ferry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Ferry= feri. EST. MMXXII = Berdiri tahun 2022
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran;

akomodasi sementara; apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman; restoran swalayan.; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang
menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe;
Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai
jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger;
Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen;
Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan
laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi
mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan kafe; Layanan kedai bubur
kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan restoran
Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja
waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan makanan dan minuman
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di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji
dan tempat makan yang menyediakan kudapan; 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; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah
digiling; angkringan; bar kopi; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan
layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa penyediaan kopi untuk kantor; 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; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue
(bakeries); kedai teh; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi
(penyediaan makanan dan minuman); layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran,
dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe
dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran;
layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba;
layanan restoran 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 kopi; layanan
snack-bar dan kantin; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi
tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan
restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang
restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan
minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran
dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran
untuk pihak lain; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi
mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs
web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; 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]; warung kopi===
===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 Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket
satuan; 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 teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Moccacino (minuman yang
terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa dan aroma 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 Chicory; 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; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi, terisi; 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 ringan berbahan dasar kopi probiotik; 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;
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seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); teh yang ditambahkan dengan berbagai
aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:02:09
540   EtiketDID2022035391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vinezade Mah. ehit Mehmet Sk. Maçka Residances Sitesi B Blok No: 9b ç Kap No:
80 Beikta, stanbul 34357, Turkey

Rollic Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi

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 :

: ROLLIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ROLLIC = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Perangkat lunak permainan komputer yang

dapat diunduh; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan
elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; program permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer yang dapat
diunduh===
===jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai;
penerbitan game secara multimedia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:02:23
540   EtiketDID2022035392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOSSOM GINGER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna putih dengan latar belakang cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu);

Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk
kesehatan; minuman kesehatan yang mengandung ginseng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:04:34
540   EtiketDID2022035393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cideng Timur No. 42, Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10130

PT IMANUEL AGAPE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Challenger
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Challenger = Penantang
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna putih atau hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 37, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pengisian alat pemadam api===

===Alat pemadam api ringan (APAR); Gepyok karet pemadam api; Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat
pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; Pemadam api  beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil unit);
Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi kebakaran; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari
api; Tabung pemadam api; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks);
alarm kebakaran; alat dan sistem pemadam kebakaran; alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat pemadam
kebakaran untuk mobil; alat untuk darurat dan penyelamatan; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi
dan kebakaran; detektor kebakaran dan asap; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kopling
selang pemadam kebakaran; mesin pemadam kebakaran; mobil pemadam kebakaran; nosel selang pemadam kebakaran;
pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pemadam api; peralatan pemadam api yang
dikendalikan secara elektrik; pompa kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran; selang pemadam kebakaran; selimut pemadam api; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan
kebakaran; sistem alarm kebakaran; sistem deteksi kebakaran; sistem pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan
bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa
pada dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam
kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; sistem pemadam kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran
dengan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran
dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem
pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada
mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran
eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan foam/busa; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:07:42
540   EtiketDID2022035394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PURI KENCANA BLOK 2 NO 8 JALAN RAYA MUSTIKASARI, RAWALUMBU,
KOTA BEKASI, Kota Bekasi, Jawa Barat

LAMI INDO MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Parama (pa-ra-ma)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari yang digantung; Rak yang digantung; lemari penyimpanan dari logam; meja dari logam; meja tulis; rak alat yang

dipasang di dinding; rak penyimpanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:08:42
540   EtiketDID2022035395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumitomo Fudosan Ochanomizu Building 7F, 2-2-3 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0021

COVER Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kaela Kovalskia
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 18, 35, 3, 21, 24, 25, 9, 41, 26, 43, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis menulis; barang cetakan; foto-foto [dicetak]; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan

untuk meramal]; stan foto===
===Kantong; Tas-tas; payung===
===Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai,
handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner
rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang
memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan,
krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa retail dan jasa
retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok
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elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya
(charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau
yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif
dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah
tangga; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip
pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut mengandung obat, obat-obatan untuk
keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi,
sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-
barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa
serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-
produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau
jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan
dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa ritel
dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat
digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan
penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan
barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan,
pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas,
kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api,
amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata
setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan
arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci,
medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan
kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk
alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan
kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk
seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-
huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan,
buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain
yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian,
arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat
tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon],
tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; layanan grosir untuk artikel olahraga;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan iklan dan publisitas; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang
cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas
dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan
kantong; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan
ritel untuk tas; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga===
===bahan parfum dan perasa/aroma; kosmetik===
===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Pengaduk untuk air bak mandi air panas (yukakibo); bank koin; ember
kamar mandi; kursi toilet untuk anak-anak===
===Sprei tempat tidur; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kelambu; sarung bantal; selimut; selimut futon; selimut selimut
futon===
===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); kostum topeng; pakaian jadi===
===Bagian-bagian untuk kacamata; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; casing untuk ponsel pintar; compact
disc [audio-video]; compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel;
file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; kacamata; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartun animasi; kasing untuk asisten digital
pribadi [PDA]; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk smartphone; perangkat lunak komputer, direkam;
perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; pita video dan disk
video terekam; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam;
program perangkat lunak komputer; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program permainan untuk
mesin permainan video di rumah; publikasi elektronik, dapat diunduh; rekaman piringan hitam ; sirkuit elektronik dan CD-ROM
direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones)
dalam bentuk jam tangan===
===Memberikan informasi terkait rekreasi; Menulis lagu; Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Penyediaan
publikasi elektronik online; Produksi program radio atau televisi; hiburan radio; hiburan televisi; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan kaligrafi; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan
komposisi musik; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan musik digital yang
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tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan program televisi, tidak dapat
diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video
online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; organisasi acara hiburan;
organisasi acara hiburan cosplay; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; penulisan skenario; penulisan teks *;
penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyutradaraan film, selain film iklan; perencanaan pesta
[hiburan]; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi
film (movie film); presentasi variety show; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau
olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi musik; produksi pertunjukan;
produksi program radio dan televisi; publikasi buku; publikasi online buku dan jurnal elektronik; subtitle===
===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut===
===Jasa penyediaan makanan dan minuman===
===Bandul; Jam dan arloji; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; anting-anting; bros [perhiasan]; gantungan
kunci; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gelang; jimat [perhiasan]; kalung [perhiasan]; kancing lengan kemeja;
klip dasi; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); lencana kerah logam mulia; liontin [perhiasan]; logam mulia; loket [perhiasan];
medali; peniti hias bros batu berharga (perhiasan); pin dasi; pin lencana logam mulia; rosario===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:11:06
540   EtiketDID2022035396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTOYO SISWO MIHARJONO NO.12 RT RT 001 RW 001 TANAH
KONGKONG, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 92513

ISMI AMALIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NBCglow By Nan Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NBCglow By Nan Beauty Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Warna Gold Pada Logo dan warna pink pada tulisan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Alas bedak; Baby soaps; Bahan riasan; 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 padat untuk
rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu mata buatan; Busa (kosmetik) [Mousse];
Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cat alis;
Deodorant stick; Eksfoliator; Eyeliner; Fondation yang lembut; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan
shower bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Home Peeling wajah; Hyaluronic
serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kondisioner; 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 fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik);
Krim bernutrisi; Krim creambath; 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 mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk
pemutih kulit; Krim untuk pijat; 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; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion
untuk pijat; 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; Maker
wajah (Kosmetik); Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-
pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak bayi; Minyak untuk pijat; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan
kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih kulit
non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Perona
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mata; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna untuk rambut,
sampo; Pomade alis; 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 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; Sabun; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun tangan cair; Sabun
untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk
mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1;
Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; 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 pelembab untuk kulit; Sediaan perawatan kulit dan
kosmetik; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toilet tidak mengandung
obat; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Spray wajah
(kosmetik); 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; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; air mawar [sulingan herbal]; amber [parfum]; anti
keringat; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bar sampo padat; basis untuk make-up; bedak; bedak bayi; bedak
tabur; bedak talek; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bubuk bedak
wangi; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih tubuh dan wajah; busa
untuk digunakan di mandi pancuran (shower); butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah;
colognes, parfum dan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream);
dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh;
deodoran tubuh [wewangian]; 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; eau de parfum; eksfoliasi kulit; esens pemutih; esens tubuh; esens wajah; face tonics klarifikasi
penyeimbang minyak; foundation; foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
kecantikan; gel kosmetik; gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel setelah matahari; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan
perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; hidrator kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes,
glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit 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; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dalam bentuk lotion; kosmetik dan 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 bibir; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk pembersih tubuh; 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
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; krim; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-kerut; krim
anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim berjemur; krim bibir; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim creambath; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik;
krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim
foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; 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 tabir surya; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan
kosmetik; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim matahari; krim non-obat
untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim
pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pengelupas; krim pengencang
[kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk
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memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; 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
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah 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; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka;
losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion susu untuk
perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion,
krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak
mengandung obat); lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; 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 masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion
stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tangan; lotion tubuh
beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak
dalam bentuk bubuk; make-up untuk compacts; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara; masker kecantikan; 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
pelembab kulit; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat yang membersihkan
kulit; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang;
masker wajah smoothing; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak almond; minyak berjemur [kosmetik];
minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak
untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak jenggot; minyak kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum;
minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak
perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring;
minyak tubuh; 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; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
wajah; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan
cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; patch jerawat
kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab
kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab tubuh;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung 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; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih kulit;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih bokong;
pemutih ketiak; pemutih selakangan; pencerah kulit; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut
bayi; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah
tidak mengandung obat; pengkilap bibir; pensil alis; penyegar kulit; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk
perawatan rambut; pewangi rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomade rambut; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; 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 wajah [kosmetik]; produk sabun;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; rambut rontok; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi,
sediaan perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kulit; sabun lidah
buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun
mandi*; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun tubuh; sabun 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; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo-sampo, kondisioner-
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kondisioner; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub wajah; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan
pembersih wajah; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; 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
matahari bukan medis; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik
dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu;
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan deodoran feminin; semprotan rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang
mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum jenggot; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih
kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu tubuh; susu wajah dan lotion;
tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air;
texturizers kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian dan wewangian;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:13:58
540   EtiketDID2022035397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Somesrset Regency No. 44 B
Sunggal, Medan Sunggal
, Kota Medan, Sumatera Utara

KEVIN THEJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 8AMITIES
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 jeans; Ikat pinggang; Rompi; Sweater; blazer; blus lengan panjang; cardigan; celana; dasi; daster; gaun; jaket

[pakaian]; jas; jilbab; jumpsuit; kaos; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos oblong; kaos polo; kemeja; legging [celana panjang];
manset; pakaian dalam; pakaian pengendara sepeda; pakaian renang; pakaian santai; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; rok; rompi kulit; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sepatu;
stoking; topi; tunik; turtleneck===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:19:20
540   EtiketDID2022035398

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 AEGEA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
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
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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
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;
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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 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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);
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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 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
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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
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
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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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
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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
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;
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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 tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan 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
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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 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
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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 [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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
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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
(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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk

Halaman 335 dari 932



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

23/05/2022 17:21:18
540   EtiketJID2022035399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rasela Blok A No. 14, Rt. 012/Rw. 006, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Ivan Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NATAK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan restoran dibawa pulang; Restoran; jasa restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan

restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:22:51
540   EtiketDID2022035400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Selatan 1 No. 64 I, RT 004 RW 002, Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat,
DKI Jakarta

Satrio Halim Hartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Juanitasari Winaga S.Pd.,M.M.,
Menara Batavia lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kavling 126

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEANT TO BE + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MEANT TO BE = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan pink.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun anti keringat; Sabun penghilang bau badan; Sampo;

Sediaan tata rias wajah; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; gel pemutihan gigi; kosmetik; krim kosmetik; lipstik;
masker kecantikan; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak wangi; pasta gigi;
pengkilap bibir; pensil kosmetik; sabun almond; sabun deodoran; sabun mandi; sediaan pencucian dan pemutihan; shampoo
kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:23:33
540   EtiketDID2022035401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOSSOM GINGER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna putih dengan latar belakang cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu
dengan rasa vanila; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari
keseluruhan atau terutama susu; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman susu
beraneka rasa; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; bubuk susu; minuman berbahan dasar susu;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus
buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl,
jelly; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa
cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan
rasa teh; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama; persiapan berbahan dasar
susu untuk membuat minuman; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu bubuk rasa untuk
membuat minuman; susu dan minuman susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:25:30
540   EtiketDID2022035402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL HAJI KALLA BLOK D / 18, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
RISMA ARDILLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Benignus Skincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Benignus berarti baik, dan skincare berarti perawatan kulit.
591 Uraian Warna : Biru Dongker dan Abu-Abu
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.; Busa (kosmetik) [Mousse]; Ekstrak herbal topikal
untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat,
tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan
atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim 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 pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit
kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik);
Minyak sari buah merah untuk 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); 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); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya 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; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel 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 untuk penggunaan kosmetik; gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk digunakan pada kulit;
kosmetik untuk leher; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion kosmetik; 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 kulit yang adil 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
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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 untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab
kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan 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 untuk pengurangan selulit
untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker mata untuk keperluan 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 mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk
penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk
keperluan kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik);
pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; petroleum jelly
untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun 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 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 kulit; sediaan kosmetik
untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit;
sediaan kosmetik 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 kulit wajah untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit [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 sun
block 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 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; 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; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; toner kulit
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:28:04
540   EtiketDID2022035403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumitomo Fudosan Ochanomizu Building 7F, 2-2-3 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo
101-0021

COVER Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kobo Kanaeru
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 18, 35, 3, 21, 24, 25, 9, 41, 26, 43, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis menulis; barang cetakan; foto-foto [dicetak]; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan

untuk meramal]; stan foto===
===Kantong; Tas-tas; payung===
===Jasa eceran atau grosiran untuk barang-barang tekstil tenun untuk penggunaan pribadi, handuk mandi, handuk pantai,
handuk untuk mencuci muka, dan handuk badan; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner
rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang
memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan,
krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa retail dan jasa
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retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok elektronik, perangkat
elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat penguap untuk rokok
elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan pusat pengisian daya
(charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan batang tembakau
yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok
elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak pelindung, penutup dekoratif
dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan kebersihan, perlengkapan rumah
tangga; Jasa ritel yang berkaitan dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip
pemutih, pasta gigi, obat kumur, strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, produk
perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut mengandung obat, obat-obatan untuk
keperluan gigi, obat kumur gigi, semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi,
sikat gigi (manual dan listrik), benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental; Jasa toko eceran sehubungan dengan
penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-
barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa
serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-
produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; jasa eceran atau
grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau
jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa retail sehubungan
dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar
mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun,
dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan,
topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa retail sehubungan
dengan penjualan renda dan bordir, pita dan jalinan pita, button kancing, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan,
karpet, permadani, keset dan bahan anyaman untuk membuat keset, linoleum dan bahan lain untuk menutup lantai, hiasan
dinding (non-tekstil), permainan dan alat permainan, perlengkapan senam dan olahraga, dekorasi untuk pohon natal; jasa ritel
dan jasa grosir untuk konsumen mesin permainan video, mesin permainan video arcade, dan peralatan permainan yang dapat
digenggam dengan layar kristal cair; jasa ritel dan jasa grosir untuk mainan, boneka, mesin permainan dan peralatannya; jasa
ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen
pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan
penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan
barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan,
pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas,
kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api,
amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata
setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan
arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci,
medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan
kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk
alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan
kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk
seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-
huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan,
buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain
yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian,
arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat
tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon],
tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus,
penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor
(kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; layanan grosir untuk artikel olahraga;
layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan iklan dan publisitas; layanan ritel atau layanan grosiran untuk barang
cetakan; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kain tenun dan bedding; layanan ritel atau layanan grosiran untuk kertas
dan alat tulis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
pakaian; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel atau layanan grosiran untuk tas dan
kantong; layanan ritel untuk artikel olahraga; layanan ritel untuk peralatan golf; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan
ritel untuk tas; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga===
===bahan parfum dan perasa/aroma; kosmetik===
===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Pengaduk untuk air bak mandi air panas (yukakibo); bank koin; ember
kamar mandi; kursi toilet untuk anak-anak===
===Sprei tempat tidur; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kelambu; sarung bantal; selimut; selimut futon; selimut selimut
futon===
===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); kostum topeng; pakaian jadi===
===Bagian-bagian untuk kacamata; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; casing untuk ponsel pintar; compact
disc [audio-video]; compact disc audio yang direkam yang menampilkan musik; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel;
file gambar yang dapat diunduh; file musik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; kacamata; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartun animasi; kasing untuk asisten digital
pribadi [PDA]; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk smartphone; perangkat lunak komputer, direkam;
perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam; pita video dan disk
video terekam; program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer, direkam;
program perangkat lunak komputer; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program permainan untuk
mesin permainan video di rumah; publikasi elektronik, dapat diunduh; rekaman piringan hitam ; sirkuit elektronik dan CD-ROM
direkam dengan program untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones)
dalam bentuk jam tangan===
===Memberikan informasi terkait rekreasi; Menulis lagu; Pengarahan atau presentasi pertunjukan drama; Penyediaan
publikasi elektronik online; Produksi program radio atau televisi; hiburan radio; hiburan televisi; layanan game disediakan
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secara online dari jaringan komputer; layanan hiburan; layanan kaligrafi; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan
komposisi musik; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan musik digital yang
tidak dapat diunduh dari Internet; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan program televisi, tidak dapat
diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; menyediakan video
online, tidak dapat diunduh; menyediakan video yang tidak dapat diunduh melalui situs web; organisasi acara hiburan;
organisasi acara hiburan cosplay; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; penulisan skenario; penulisan teks *;
penyediaan peringkat pengguna untuk tujuan hiburan atau budaya; penyutradaraan film, selain film iklan; perencanaan pesta
[hiburan]; presentasi pertunjukan langsung; presentasi pertunjukan musik; presentasi teater film atau produksi dan distribusi
film (movie film); presentasi variety show; produksi film rekaman video dalam bidang pendidikan, budaya, hiburan atau
olahraga, bukan untuk film atau program televisi dan bukan untuk iklan atau publisitas; produksi musik; produksi pertunjukan;
produksi program radio dan televisi; publikasi buku; publikasi online buku dan jurnal elektronik; subtitle===
===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup
rambut===
===Jasa penyediaan makanan dan minuman===
===Bandul; Jam dan arloji; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; anting-anting; bros [perhiasan]; gantungan
kunci; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gelang; jimat [perhiasan]; kalung [perhiasan]; kancing lengan kemeja;
klip dasi; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); lencana kerah logam mulia; liontin [perhiasan]; logam mulia; loket [perhiasan];
medali; peniti hias bros batu berharga (perhiasan); pin dasi; pin lencana logam mulia; rosario===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:30:20
540   EtiketJID2022035404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tawakal Ujung Lt. 4 No. C-1 RT/RW. 016/0, Tomang, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT CAKRAWALA BUMI ESTETIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Skinfo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha;

Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi urusan bisnis
waralaba; Agen penjualan; Iklan dan promosi kosmetik; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan
secara online melalui jaringan-jaringan komputer; Iklan untuk mempromosikan penjualan produk dan penggunaan layanan
dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; 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 eceran atau grosiran untuk kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade
rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian
dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan,
krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk padat; Jasa eceran atau grosiran untuk parfum dan bahan-bahan aroma,
dupa, sediaan-sediaan wewangian, buluh penyebar pengharum udara, sediaan-sediaan pengharum ruangan, pasta wangi
untuk keperluan kosmetik, sachet wewangian, wewangian untuk mobil, dan sediaan-sediaan pengharum udara; Jasa eceran
toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan kebersihan untuk penggunaan
pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
dan kronometrik, kertas, karton dan
barang-barang terbuat dari kertas dan karton, barang-barang tercetak, buku, majalah, poster, koran, alat tulis, peralatan untuk
menulis, kartu bermain,
barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, koper dan tas untuk bepergian, koper, payung, tongkat untuk berjalan,
kantong dan tas yang tidak termasuk
di kelas lain, barang-barang terbuat dari tekstil, pakaian, penutup kepala dan alas kaki, mainan dan alat bermain,
perlengkapan senam dan olahraga, makanan dan
minuman, makanan yang diawetkan, makanan ringan, kembang gula, minuman beralkohol dan atau tidak beralkohol, bir; Jasa
ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa
jasa informasi tentang perniagaan; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan
layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa manajemen waralaba;
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Jasa pemasaran internet; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pemesanan secara online dan jasa
penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja
dari rumah di bidang perlengkapan rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat
tangan dan implemen untuk dapur, peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan,
kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan
pihak lain dari 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
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan barang secara
retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa sales dan promosi untuk pihak ketiga atas perbekalan farmasi, produk farmasi, alat kesehatan, dan kosmetik;
Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko grosir yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek
memutihkan kulit; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat estetika; Jasa toko ritel
yang menampilkan alat pijat wajah estetika untuk efek memutihkan kulit; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan
barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Jasa-jasa konsultasi perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang
berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar
(broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan
pameran dagang; Kampanye pemasaran; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan kosmetik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik
dan alat kesehatan; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan
pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan
penjualan ritel online; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko
ritel online; 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; Layanan
toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik,
sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko
ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan
pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel
online; Manajemen Usaha; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan
cara mengoperasikan ritel pusat perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art,
tips kuku, kertas transfer untuk nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel
kuku, penghilang enamel kuku, gel kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk
penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata buatan, sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mengorganisir pameran,
pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan
pameran dagang dan eksibisi; Pemasaran digital; Pemasaran melalui media elektronik; Pengelolaan informasi perniagaan;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan ritel wewangian,
kosmetik, barang yang terbuat dari bahan kulit atau bahan imitasikulit, tas, kacamata dan kacamata pelindung dari sinar
matahari, perhiasan, instrumen arloji dan kronometrik, jual beli ritel online yang menawarkan wewangian, barang yang terbuat
dari bahan kulit atau bahan imitasi kulit, tas, kacarnata dan kacarnata pelindung dari sinar matahari, perhiasan, instrumen
arloji dan kronometrik, jasa perna saran dan promosional, terutama melalui media elektronik, publikasi untuk tulisan pUblisitas,
pengumpulan pcndapat, studi pasar.; 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).; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan dengan pakaian,
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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; Penyediaan jasa ritel melalui suatu saluran televisi 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; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon genggam atau perangkat telekomunikasi
lainnya 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; Perdagangan besar kosmetik; Perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Proses administratif pesanan belanjaan; Pusat
perbelanjaan komprehensif melalui internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries),
sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices), sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil,
pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan
arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran, sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital
telekomunikasi; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko menjual produk voucher secara elektronik / online;
Toko yang menjual kosmetik; administrasi franchise (waralaba); administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha;
administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; bisnis pemasaran; hubungan masyarakat yang
berkaitan dengan kecantikan; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan komersial; jasa agen pemasaran; jasa agen yang
berhubungan dengan penjualan komersial; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa katalog pemesanan melalui pos dalam
kaitannya dengan kosmetik; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa pengecer dan grosir
dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan secara online; jasa perantara komersial
untuk kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan
kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kuas, kotak wadah sisir, sisir, alat-alat kosmetik, alat penghilang bau untuk
penggunaan pribadi, kuas alis mata, rambut untuk kuas, perlengkapan penghapus tata rias, kuas kuku; jasa retail sehubungan
dengan penjualan wewangian, minyak esens, kosmetik, losion rambut, pembersih gigi, alat-alat kosmetik, kosmetik, kolonye
eau de, kosmetik alis mata, pensil alis mata, bulu mata palsu, kuku palsu, pengilap bibir, lipstik, tata rias, bedak tata rias,
sediaan tata rias, sediaan penghapus tata rias, maskara, pengilap kuku, cat kuku, wewangian, parfum; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan bahan kimia untuk penggunaan dalam
industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan, damar buatan yang belum
diproses, plastik yang belum diproses, komposisi bahan pencegah kebakaran dan pemadam kebakaran, sediaan
mengeraskan dan mematri, zat untuk penyamakan kulit halus dan kulit binatang, bahan perekat untuk digunakan dalam
industri, dempul dan pengisi pasta lain, kompos, pupuk kandang, pupuk, sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan
ilmu pengetahuan, cat, pernis, lak, bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu, pewarna, zat warna, tinta untuk pencetakan,
tinta penandaan dan ukir, damar alam mentah, logam dalam bentuk foil dan bubuk untuk digunakan dalam lukisan, dekorasi,
percetakan dan seni, kosmetik tidak mengandung obat dan sediaan pembersih badan, pasta gigi tidak mengandung obat,
parfum, minyak esensial, sediaan pemutih dan zat lain untuk penggunaan cucian, sediaan membersihkan, mengkilatkan,
membuang lemak dan menggosok, sediaan pembersih tubuh dan perawatan kecantikan, sediaan kebersihan mulut,
wewangian, sediaan perawatan hewan, sabun, anti keringat (pembersih badan), sediaan penyamakan buatan, krim sepatu
bot, semir sepatu bot, pembersih, krim, pasta gigi, deodoran, sediaan penghilang rambut, produk perawatan rambut, pewarna
rambut, sediaan penataan rambut, sediaan perawatan tangan, sediaan balsem untuk bibir [tidak mengandung obat], sediaan
perawatan kuku, sediaan menghilangkan cat kuku, cat kuku, sediaan tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur, sediaan untuk menyegarkan napas [tidak mengandung obat], sampo, sediaan untuk mencukur, krim sepatu, semir
sepatu, lilin sepatu, sediaan mandi pancuran, produk perawatan kulit, sediaan perawatan kulit, bedak talk; jasa ritel, jasa ritel
online, jasa grosir dan ritel penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan perkakas rumah tangga atau dapur
dan wadah kecil, peralatan memasak dan peralatan makan, sisir dan spons, sikat, bahan pembuat sikat, barang untuk
membersihkan, kaca belum dikerjakan atau setengah dikerjakan, barang pecah belah, porselen dan barang tembikar, gelas
bir, mangkuk dan piring, alat untuk menyikat, alat pembakar, tempat lilin, piringan tempat tadah lilin dari logam mulia, tempat
lilin dari logam mulia, hiasan dari porselen, peralatan pembersih [dioperasikan secara manual], pengocok minuman koktail,
teko kopi bukan listrik, tas pendingin, peralatan kosmetik, cangkir, barang porselen, botol minuman, sedotan untuk minum,
patung kecil, alas setrikaan, pot bunga, botol air yang bisa dilipat, ekstraktor jus buah (dioperasikan secara manual), barang
perlengkapan hadiah dan karya seni, semua terbuat dari porselen tulang (bone china), kristal porselen, tembikar, kaca,
porselen atau terakota, wadah es, perangkap serangga, tempat air dan bejana air minum, cerek, kotak makan siang, patung
miniatur, tempat pencampur [bukan listrik] untuk mencampur minuman , tempat pencampur secara manual [pengocok koktail],
mangkok, hiasan, keranjang piknik yang dilengkapi piring, piring, sedotan untuk minum yang dapat digunakan kembali,
sedotan yang dapat digunakan kembali, botol pengocok, botol untuk olah raga, wol baja, wadah penyimpanan untuk makanan,
wadah penyimpanan untuk keperluan rumah tangga, sedotan, mug bukan dari logam mulia, tas yang diisolasi secara termal
untuk keperluan rumah tangga atau dapur atau digunakan untuk mengangkut dan menyimpan makanan dan minuman, wadah
yang diisolasi secara termal untuk makanan, termos yang diisolasi secara termal untuk keperluan rumah tangga, sikat gigi,
tusuk gigi, vas dan kendi, botol air, kaleng penyiram tanaman, barang untuk berkebun, karya seni, tali tambang dan tali, jaring,
tenda dan terpal, awning dari bahan tekstil atau sintetis, layar, karung untuk pengangkutan dan penyimpanan bahan dalam
bentuk curah, bahan pelapis, bantalan dan pengisi kecuali dari kertas, karton, karet atau plastik, penutup tidak terpasang,
bahan tekstil berserat kasar dan bahan penggantinya, benang dan benang untuk keperluan tekstil, tekstil dan pengganti tekstil,
linen keperluan rumah tangga, tirai tekstil atau plastik, seprei, kain tempat tidur, flanel, handuk, penutup meja, kantong tidur;
jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-
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sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa penjualan barang;
jasa-jasa promosi yaitu distribusi voucher hadiah, cek hadiah, cek bernilai, stempel diskon dan kupon melalui telepon seluler
dan peralatan seluler lainnya dan internet; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-
parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir
untuk kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan
iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan manajemen pameran dagang; layanan pemasaran dan
promosi; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk kosmetik, perlengkapan mandi, pasta gigi, sabun dan deterjen; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang,
termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial,
sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok,
sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker
nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan
rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan
mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan
persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk
penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan
kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan
wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan
sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel untuk alat
kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan telemarketing; layanan
toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk
manusia; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan; layanan toko ritel untuk sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik mengenai informasi usaha;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; melakukan
pameran dagang; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan
periklanan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; memberikan saran produk konsumen
yang berkaitan dengan kosmetik; mempromosikan dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran
dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan
pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran pameran dagang; mengatur pameran
dagang; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan
melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan layanan konsultasi dan jasa
konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan
komersial; menyelenggarakan pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau
pameran-pameran untuk tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran
(exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk
untuk perusahaan industri dan komersial; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; pameran dagang;
pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pemasaran; pemasaran internet;
pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran langsung; pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler,
perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran toko; pengaturan
pameran dagang kosmetik; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengorganisasian dan pameran-
pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penjualan
ritel dan grosir perlengkapan kecantikan; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui
jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi mengenai hadiah untuk promosi penjualan; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait
dengan kosmetik; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; 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
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diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online untuk
pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan promosi; penyelenggaraan
pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial;
perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; periklanan dan
pemasaran; periklanan pemasaran langsung; periklanan, pemasaran, riset pasar; promosi penjualan; promosi penjualan yang
berhubungan dengan kecantikan; publisitas iklan industri dan komersial; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan
produk kecantikan; strategi pemasaran interaktif; toko; toko grosir; toko online; toko-toko; transaksi komersial secara
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:30:38
540   EtiketDID2022035405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vinezade Mah. ehit Mehmet Sk. Maçka Residances Sitesi B Blok No: 9b ç Kap No:
80 Beikta, stanbul 34357, Turkey

Rollic Games Oyun Yazilim ve Pazarlama Anonim Sirketi

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 :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang dapat diunduh (SDK); Perangkat lunak permainan komputer yang

dapat diunduh; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses ke permainan
elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
pada perangkat bergerak; program permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan komputer yang dapat
diunduh===
===jasa hiburan, yaitu, menyediakan penggunaan sementara atas permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan pada perangkat bergerak; jasa hiburan, yaitu, menyediakan permainan komputer dan elektronik online; jasa
hiburan, yaitu, menyediakan suatu situs web yang menampilkan permainan, puzzle dan informasi mengenai permainan gawai;
penerbitan game secara multimedia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:32:37
540   EtiketDID2022035406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Simatupang Lt. 6, Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT. XOLARE RCR ENERGY

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 :

: XOLABIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aspal cair; Aspal dan agregat konstruksi, termasuk pasir, batu dan kerikil; BAHAN PENGERAS JALAN ASPAL; Bahan

bangunan non-logam memiliki sifat kedap air; Bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk konstruksi dan
lansekap; Lantai kedap air; aspal; aspal jalan; aspal untuk digunakan dalam bangunan; aspal, dan bahan bangunan atau
konstruksi aspal; aspal, ter,dan bitumen; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi atap; bahan batu untuk digunakan
dalam konstruksi dinding; bahan konstruksi tahan api, bukan dari logam; bahan konstruksi, bukan dari logam; bahan pelapis
jalan; bahan pengikat untuk perbaikan jalan; bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; bahan-bahan pembuat
dan pelapis jalan; batu untuk bangunan dan konstruksi; emulsi aspal polimer tahan air untuk bangunan; emulsi aspal polimer
untuk permukaan jalan; emulsi bitumen polimer untuk bangunan kedap air; komposit berbahan dasar aspal; konstruksi yang
bisa diangkut, bukan dari logam; lembaran aspal untuk atap; mineral bukan logam untuk bangunan atau konstruksi; pelapis
atap aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk aspal
[bahan bangunan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:32:43
540   EtiketDID2022035407
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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 AEGEA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
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organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
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dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk
penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan
imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan
dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk
pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat
untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam
bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan
selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan
paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit
saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan,
ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan hormon;
Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk
pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular,
peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan gangguan
onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit dan
gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit
dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian farmasi yang terdiri dari
sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis; Sediaan farmasi untuk
penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan;
Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk
perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida
yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan
lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS;
Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan
badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan
medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan
HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi;
Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk
membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
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untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
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Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
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keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
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emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas
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tangkap terbang; kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen
diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi
dan uji untuk menguji keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi
untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres;
kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak
P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat
diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan
yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik
serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
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untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan
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tulang yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari
bahan hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak
kucing; penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil
kutil; pensil penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata
untuk tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan;
penyegar untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka
yang diresapi dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida
sintetis untuk keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk
menguji keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat
untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis;
perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah

Halaman 354 dari 932



obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
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farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
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pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
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nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan

Halaman 358 dari 932



gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
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zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:46:24
540   EtiketJID2022035408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Kirana Lantai 5, Suite 501, Jalan Yos Sudarso Kav. 88, Kel. Sunter
Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT Medika Komunika 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 :

: KLIKDOKTER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online;

Penyediaan informasi komersil; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan
produk serta layanan kesehatan secara online (internet).; jasa penjualan serta promosi untuk sediaan farmasi; jasa-jasa
informasi usaha dan komersil secara online; jasa-jasa penjualan barang; jasa-jasa perniagaan elektronik, yakni, penyediaan
informasi terkait produk melalui jaringan telekomunikasi untuk kegunaan penjualan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran online;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; pemasaran internet; pengelolaan data informasi kesehatan untuk
pengguna komputer; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi;
penyediaan direktori informasi komersil secara online melalui internet; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyusunan materi publikasi; periklanan, pemasaran, riset pasar; promosi penjualan; publikasi bahan publikasi;
publikasi materi publikasi online; publikasi naskah publisitas/iklan; riset bisnis dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:47:03
540   EtiketDID2022035409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOSSOM GINGER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna putih dengan latar belakang berwarna cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus jahe [minuman]; Kopi jahe; Minuman jahe (teh jahe); Teh dan teh herbal; Teh herbal dan seduhan herbal; bubuk kayu

manis; minuman jus jahe menjadi teh jahe; seduhan herbal; seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar jahe
merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal jahe merah dengan
atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; teh jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 17:50:51
540   EtiketDID2022035410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bendungan Walahar No. 50 RT/RW. 005/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

HARTAWAN JAYASAPUTRA G

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROSPERITY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; Bahan riasan; Bibit parfum; Bubuk sampo; Busa pembersih; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cologne

bayi; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan; Esens and
minyak yang mudah menguap; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Highlighter; 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; Kolonye; Kondisioner; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion
kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Krim creambath; Krim flek (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim mata; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk pijat; Losion
anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Lotion flek (kosmetik);
Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Make up remover krim; Masker perawatan [tangan]; Masker wajah untuk
kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi
dan obat kumur; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab dari susu;
Pembersih Badan; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one;
Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang
disemprotkan; Penyegar ruangan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Pewangi badan
(kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan;
Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat,
pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; 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; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan buluh; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan eksfoliasi
untuk kulit; Sediaan mandi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk
keperluan rumah tangga; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan peredam cucian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk
keperluan pembersihan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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;
Sipat; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tisu basah; Toner; Toner Pelembab Wajah;
Toner anti-penuaan; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; air linen beraroma; air parfum; air wangi;
amber [parfum]; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astringen
untuk keperluan kosmetik; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bakhoor; basma [pewarna
kosmetik]; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk kosmetik, krim dan lotion
untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk pacar; bubuk pasta gigi; bubuk sabun; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu
mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan
wajah; butiran pembersih wajah; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel;
celak mata; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran untuk manusia atau untuk
hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deterjen; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; dupa; eau de parfum; eau
de toilette; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien rambut untuk
keperluan kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak esensial]; formula anti-kerut; foundation;
foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pasta gigi; gel
pemutihan gigi; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan kulit; 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; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kerucut dupa dan
dupa; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk leher; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim
foundation; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; 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 kutikula; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim pelembab setelah bercukur; krim
pelembab, lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih
kulit; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim siang; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lipstik; losion setelah
bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; lotion berjemur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion klarifikasi kulit
non-obat; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pembersih kulit; lotion
pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
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penguatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat;
lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit;
lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk 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 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 mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersihan; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; membersihkan, mencuci dan memoles
sediaan; memijat minyak dan lotion; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur untuk tujuan 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 keperluan kosmetik; 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 kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk
penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk
penggunaan kosmetik; minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan
lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik];
minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk sediaan pembersihan;
minyak wajah; minyak wangi; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousse perawatan kulit; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum
dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta pemutih gigi; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab
dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab wajah kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih kamar mandi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kulit; pembersih semprot untuk keperluan rumah
tangga; pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih tangan; pembersih wajah; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemutih kuku; pencerah kulit;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang pernis; pengkilap bibir; pensil alis; pensil blush on; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil untuk bibir; perasa
makanan [minyak esensial]; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona pipi; persiapan scrubbing (scrubbing
preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewangi rambut; pewarna
kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik;
potpourris [wewangian]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan
kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; produk pemutih (kosmetik); produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk
wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cuci tangan;
sabun cukur; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit;
sabun mandi; sabun mandi cair; 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 tubuh; sabun tubuh tanpa
obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk
perawatan tubuh; sabun wajah; sachet parfum; sachet untuk linen wangi; sampo; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk
bayi; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub wajah; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan buffing kuku; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi
tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci
untuk keperluan rumah tangga; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit;
sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil;
sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh;
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pemutihan
gigi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan
rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; 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, mata, bibir dan
kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah
tidak mengandung obat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk
ruangan; sediaan pijat tanpa obat; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block untuk keperluan
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kosmetik; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; self-tanning
lotion [kosmetik]; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan untuk tubuh yang
mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa penggosok lantai; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; shampoo kering; stik untuk menyebarkan aroma; strip pemutih gigi;
susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; terpene [minyak esensial]; texturizers kulit; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi
dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; toner kulit; toner wajah
kosmetik; tongkat dupa; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian
untuk penggunaan kosmetik; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk keperluan
rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak
esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian
dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:00:32
540   EtiketJID2022035411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10430

PT PEGADAIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pegadaian Tabungan Emas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pegadaian (C 92, M 45, Y 69, K 42, R 0, G 77, B 67 - Hex #004d43), Tabungan (C 60, M 0, Y 100, K 0, R 114, G 191, B 68 -

Hex #72bf44), Emas (C 60, M 0, Y 100, K 0, R 114, G 191, B 68 - Hex #72bf44)
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Penyimpanan dan perdagangan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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23/05/2022 18:06:42
540   EtiketDID2022035412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM LAVENDER PERMAI, JONGKE TENGAH RT.002/RW.035, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55286

Bambang Rianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROCELLI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna putih dan merah dengan latar belakang hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===air listrik pompa untuk kolam renang; listrik pompa untuk kolam renang; pompa air listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:07:36
540   EtiketDID2022035413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG. Haji Sain No.141 kel. jatimakmur kec. pondok gede, Kota Bekasi, Jawa Barat,
17413

Sherly Marlinda
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNIA AEROSOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan kimia untuk menghilangkan perekat, pita perekat, cat, pernis, spidol dan tinta, cat, cat semprot, grafiti, sealant,

dan noda dari makanan, minuman dan hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:10:41
540   EtiketJID2022035414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, 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 :

: TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Muda, Hijau Tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klub untuk perjalanan; Parkir mobil; Penyewaan forklift; crating barang; distribusi energi listrik, gas, air, dan pemanas

distrik; distribusi gas; informasi pergudangan; layanan drainase; layanan parkir mobil; layanan pembotolan; layanan
penyelamatan hewan peliharaan; memberikan informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi
terkait layanan pergudangan; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; 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 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; pergudangan; pergudangan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:12:52
540   EtiketDID2022035415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN SUMBER RINGIN RT/RW  017/006 SRIKATON , Kabupaten Kediri, Jawa
Timur, 64176

HEPPY RISMANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAI DIETY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu pelangsing; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman untuk digunakan sebagai alat

bantu pelangsingan tubuh; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul pelangsing; obat-obatan pelangsing tubuh; pil pelangsing;
sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); teh pelangsing
untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:18:25
540   EtiketDID2022035416

730 Nama Pemohon : CV. Karya Usaha Wiani
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Alamat Pemohon : Jl. Gatot Subroto km 3.1 Ruko Pusat Niaga Cibodas Blok B No 21 - 22 , Kota
Tangerang, Banten, 15138

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bestiie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Teman tidur terbaik
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; bantal beraksen; bantal kasur; bantal kursi; bantal untuk furnitur; furnitur kamar tidur

yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur tempat duduk; furnitur untuk toko; furniture / perabot rumah tangga dan kantor
yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; kasur toppers===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:33:29
540   EtiketDID2022035417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai

suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif
untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk digunakan
dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen
untuk makanan hewan; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk
digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif
non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; makanan hewan
probiotik; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis;
suplemen makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:38:08
540   EtiketJID2022035418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa laboratorium; layanan laboratorium; pengujian genetik hewan laboratorium untuk tujuan penelitian; pengujian

laboratorium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:38:18
540   EtiketDID2022035419

730 Nama Pemohon : SAKIN THAJEB
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Alamat Pemohon : JL. KRENDANG TENGAH RT. 008 / 001, KELURAHAN KRENDANG, KECAMATAN
TAMBORA, JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: We3
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Celana jeans; Daster tidur; Jaket Jeans; Jaket lari; Jaket parka; Jaket-jaket;

Kaos anak-anak; Kaos t-shirt; Pakaian Pria Jeans; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; 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; celana dalam; celana dalam wanita; celana
kasual; celana ketat; celana olahraga; celana panjang; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana
pendek; celana stretch; daster; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket denim; jaket kulit; jaket olahraga; jaket rajut;
jaket sutra; jas hujan; jas hujan setelan; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos singlet;
kutang wanita; legging [celana panjang]; 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; sandal;
sarung; sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:40:46
540   EtiketJID2022035420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ; jasa analisis

laboratorium yang berkaitan dengan perawatan hewan; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan
rumah sakit hewan peliharaan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:42:15
540   EtiketJID2022035421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, 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 :

: TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Muda, Hijau Tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan musik, video musik, seri video untuk pengguna online melalui jaringan komunikasi;

Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran
dan latihan fisik; Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi
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pendidikan secara on-line; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Menyediakan fasilitas rekreasi; jasa pendidikan,
pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; layanan bioskop; layanan country club; layanan fan club dalam sifat hiburan;
layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan klub
kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub malam; layanan klub
olahraga; layanan pendidikan, kursus, pelatihan dan pengajaran selam (diving) dan snorkeling; melakukan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah,
seminar dan lokakarya pelatihan; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan fasilitas golf; menyediakan
fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan fasilitas kebugaran; menyediakan fasilitas kebugaran
dan olahraga; menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi dan
rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi di alam kolam untuk kegiatan menyelam di bawah air; menyediakan fasilitas renang;
menyediakan fasilitas untuk bermain biliar; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan hiburan musik;
menyediakan hiburan musik live; menyediakan layanan kemah liburan [hiburan atau pendidikan] kepada anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan layanan taman air; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; pelatihan
pribadi [pelatihan]; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam;
taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:44:28
540   EtiketDID2022035422

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai

suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif
untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk digunakan
dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen
untuk makanan hewan; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk
digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif
non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; makanan hewan
probiotik; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis;
suplemen makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:47:11
540   EtiketJID2022035423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa laboratorium; layanan laboratorium; pengujian genetik hewan laboratorium untuk tujuan penelitian; pengujian

laboratorium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:48:35
540   EtiketDID2022035424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA MAMPANG LANTAI 3 SUITE 305, JALAN MAMPANG, DUREN TIGA,
PT TIRTA SUKSES INDOMAKMUR
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PANCORAN
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: It’s Bob@time + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu , Putih , Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba; Campuran minuman berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman berbahan dasar kopi

yang  mengandung susu; Minuman cokelat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kakao; Minuman
kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang
terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; gula karamel; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman teh boba; perasa
vanila untuk makanan atau minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:49:11
540   EtiketJID2022035425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alam Hijau F2 No.46 Citraland, RT/RW: 002/007, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60219
Vincentius Rusiel

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINTARA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Emas, dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Inspeksi lokasi konstruksi; Instalasi, penyesuaian, perbaikan, dan pemeliharaan alat penghasil suara dan peredam suara

yang berkaitan dengan peredaman suara di tempat kerja; Jasa perancah, pekerjaan tanah atau konstruksi menggunakan
beton; Jasa saran, konsultasi dan informasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi bangunan, instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan; Jasa-jasa anti-korosi; Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; Konstruksi dan perbaikan gedung;
Konstruksi, instalasi, pemasangan, perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan eksterior dan interior bangunan; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pekerjaan perbaikan beton dan pekerjaan anti-korosi (anti-karat); Layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; Manajemen konstruksi (pengawasan); Pekerjaan
perbaikan beton dan pekerjaan anti-korosi (anti-karat); Pemasangan dan perbaikan tanda bahaya kebakaran; Pemasangan
lembaran logam; Pemasangan panel surya; Pemasangan perangkat pembangkit tenaga surya dan sistem pembangkit tenaga
surya; Pemasangan sel tenaga surya; Pemeliharaan, perbaikan dan pemasangan peralatan dan instalasi ventilasi;
Pengawasan konstruksi; Pengembangan perumahan; Pengerjaan bangunan anti lembab; Pengerjaan konstruksi struktur baja;
Pengerjaan kontruksi bangunan umum; Pengisolasian gedung; Perbaikan atau pemeliharaan sistem pembangkit tenaga
surya; Perbaikan dan penguatan bangunan dan struktur lainnya; anti karat; ereksi bangunan dan struktur prefabrikasi; instalasi
atap; instalasi dan pemeliharaan peralatan penerangan; instalasi dapur; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan instalasi surya
untuk menghasilkan daya, kolektor surya dan modul fotovoltaik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan instalasi surya untuk
menghasilkan tenaga; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan inverter, baterai dan peralatan koneksi listrik untuk sistem energi
surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan kolektor surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penerangan
listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk memproses logam; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem
boiler dan sistem energi surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem energi surya; instalasi, pemeliharaan, dan
perbaikan pintu darurat otomatis; instalasi, pemeliharaan, konsultasi, servis, perbaikan, dan dukungan teknis sehubungan
dengan energi dan pembangkit listrik, penerangan, pendingin udara, ventilasi, pemanasan, alarm, keamanan, pengawasan,
dan peralatan, perangkat, pengontrol dan sistem otomasi rumah; isolasi bangunan; isolasi dinding eksternal; isolasi dinding
internal dan eksternal, langit-langit dan atap; isolasi termal bangunan; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konstruksi
menggunakan beton; jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan perbaikan; jasa kontraktor bangunan umum; jasa
kontraktor properti; jasa kontraktor rumah; jasa pemasangan dan perbaikan gelas kaca; jasa pemasangan listrik; jasa
pemasangan yang berkaitan dengan modernisasi mesin, peralatan mesin dan sistem otomatis untuk merawat dan memproses
logam; jasa pembangunan sipil; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks
industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; jasa pengecatan dekoratif; jasa
pengecatan interior rumah dekoratif; jasa perbaikan dan jasa pemasangan; jasa teknik struktur (pembangunan); jasa-jasa
dukungan teknis, yaitu, advis teknis yang terkait dengan pemasangan sistem dan suku cadang keamanan rumah dan
otomasi.; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi, pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang terhubung jaringan, peralatan,
peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet hal-hal layanan dukungan teknis, sedang, pemecahan
masalah dalam sifat perbaikan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi rumah, dan
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sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; jasa-jasa konsultasi di bidang instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan perangkat yang terhubung ke jaringan, peralatan, kendaraan, sistem otomasi rumah, dan sistem keamanan
rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; kaca jendela; konstruksi bangunan dan struktur hemat energi; konstruksi
bangunan industri; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi dan pemeliharaan kompleks bangunan,
bangunan tempat tinggal, perumahan, bangunan komersial, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran dan struktur parkir;
konstruksi dan pemeliharaan rumah liburan, kamp liburan, akomodasi sementara, hotel dan hotel perumahan; konstruksi dan
perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan perbaikan rumah; konstruksi
interior bangunan; konstruksi rumah adat; konstruksi struktur baja; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan konservatori dan
rumah kaca; konstruksi, pemeliharaan dan perbaikan sistem insulasi panas; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti;
konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; konsultasi konstruksi; konsultasi terkait dengan pemasangan,
pemeliharaan dan layanan perbaikan; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; lantai
polishing; layanan atap; layanan grouting; layanan instalasi; layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi,
pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemasangan peralatan hidrolik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan
penerangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan bandara dan fasilitas bandara; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan umum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan
bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
renovasi properti; layanan manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; layanan pelapisan beton; layanan
pemasangan kaca; layanan pemeliharaan; layanan pemeliharaan beton; layanan penggalian; layanan perakitan yang
berkaitan dengan pemasangan mesin dan peralatan mesin untuk merawat dan memproses logam; layanan perakitan yang
berkaitan dengan pemasangan mesin press untuk memproses logam; layanan perakitan yang berkaitan dengan pemasangan
mesin, peralatan mesin, dan sistem otomatis untuk merawat dan memproses logam; layanan persiapan lahan konstruksi;
lukisan bingkai jendela; lukisan permukaan logam; lukisan permukaan logam untuk mencegah korosi; lukisan rumah; lukisan,
interior dan eksterior; manajemen proyek bangunan, struktur teknik sipil dan proyek infrastruktur (pengawasan konstruksi);
manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan;
memberikan informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan pemasangan dan perbaikan atap; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan
atau pemeliharaan alarm kebakaran; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan papan
nama; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan penerangan listrik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pengerjaan logam; memberikan saran yang
berkaitan dengan layanan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan; membersihkan eksterior bangunan dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; membersihkan fasad; membersihkan jendela dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; mengecat atau memperbaiki tanda; menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; menyediakan
informasi on-line yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; menyediakan informasi online terkait dengan konstruksi
bangunan, dan layanan perbaikan dan pemasangan; merenovasi dan membangun rumah untuk keluarga berpenghasilan
rendah; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan; pemasangan alat
penerangan; pemasangan alat ventilasi; pemasangan bahan insulasi pada bangunan, atap dan struktur; pemasangan bahan
isolasi; pemasangan dan pemeliharaan barikade lalu lintas dan rambu lalu lintas logam; pemasangan dan perbaikan bingkai
jendela; pemasangan dan perbaikan kerai jendela; pemasangan dan perbaikan kusen pintu; pemasangan dinding;
pemasangan display pameran dagang; pemasangan display tempat pembelian; pemasangan furnitur untuk toko; pemasangan
huruf dan signage tiga dimensi; pemasangan huruf siap pakai; pemasangan insulasi bangunan; pemasangan insulasi dinding
rongga; pemasangan insulasi pipa; pemasangan isolasi termal untuk bangunan; pemasangan kaca di konservatori, jendela,
pintu dan rumah kaca; pemasangan kaca isolasi di konservatori, jendela, pintu dan rumah kaca; pemasangan konduktor petir;
pemasangan lampu listrik dan sistem tenaga; pemasangan lantai kayu; pemasangan lemari dapur; pemasangan pagar;
pemasangan pembuka dan penutup pintu; pemasangan pembuka pintu; pemasangan penutup pintu; pemasangan peralatan
binatu dan dapur; pemasangan peralatan hidrolik; pemasangan pintu dan jendela; pemasangan produk desain interior;
pemasangan signage iklan; pemasangan sistem pemanas matahari; pemasangan tanda dan gambar interaktif; pemasangan
tanda kepatuhan; pemasangan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan
tanda-tanda digital; pemasangan windows; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan hidrolik; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup jendela; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup jendela, lampu kipas, lampu langit-langit dan penutup ventilasi;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan ventilasi; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan yang
dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup jendela; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup lampu kipas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup penutup ventilasi; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan pintu dan pagar; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan pintu dan penghalang otomatis; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan sistem insulasi panas; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem ventilasi; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan sistem, mesin dan peralatan untuk bekerja dan memproses logam dan lembaran logam;
pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan aparatus yang dioperasikan secara mekanis untuk membuka dan menutup
jendela, lampu kipas, skylight dan flap ventilasi; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan pintu dan gerbang otomatis;
pemasangan, perawatan dan perbaikan lampu jalan; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin pengerjaan logam;
pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup lampu kipas; pemasangan,
perawatan dan perbaikan peralatan otomatis untuk membuka dan menutup penutup ventilasi; pembangunan dan
pemeliharaan rumah Apartemen; pembangunan dan perbaikan gudang; pembangunan gedung kantor; pembangunan
konservatori dan rumah kaca; pembangunan pabrik; pembangunan pameran dagang dan stan pameran; pembangunan
tempat medis; pembanqunan, teknik pembangunan; pembasmian kuman; pemberian saran konstruksi; pembersihan
bangunan [interior]; pembersihan interior dan eksterior bangunan; pembongkaran bangunan; pembongkaran rumah dan
bangunan; pembongkaran struktur teknik sipil; pemeliharaan atap; pemeliharaan furnitur; pemeliharaan papan nama;
pemilihan lokasi real estat; pemoles lantai dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pendirian pusat komersial,
area perumahan dan pabrik; pengamplasan lantai; pengawasan konstruksi bangunan dan manajemen proses konstruksi di
tempat konstruksi; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung);
pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung);
pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengerukan; penguatan bangunan; penyediaan informasi dan
penjelasan dalam bidang pengembangan real estat; penyediaan informasi konstruksi; penyediaan informasi konstruksi dengan
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cara elektronik; penyediaan informasi konstruksi yang berkaitan dengan pekerjaan umum; penyediaan informasi mengenai
pengembangan real estat melalui situs web; penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait pembersihan; penyegelan
interior dan layanan mendempul; penyewaan menara crane; penyewaan menara perancah baja; perbaikan; perbaikan atap;
perbaikan atau pemeliharaan papan nama; perbaikan atau pemeliharaan papan nama dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan peralatan penerangan listrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan
penerangan listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan
pengerjaan logam; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan pengerjaan logam dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan bangunan; perbaikan dan isolasi sambungan jendela; perbaikan dan pemeliharaan
bangunan; perbaikan dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal; perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor; perbaikan dan
pemeliharaan mesin dan peralatan mesin untuk merawat dan memproses logam; perbaikan dan pemeliharaan mesin press
untuk memproses logam; perbaikan dan pemeliharaan mesin, peralatan mesin dan sistem otomatis untuk merawat dan
memproses logam; perbaikan dan pemeliharaan peralatan penerangan; perbaikan dan pemeliharaan peralatan ventilasi;
perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; perbaikan instalasi untuk digunakan dalam produksi logam, pemrosesan logam dan
pengerjaan logam; perbaikan mesin dan peralatan pengerjaan logam; perbaikan papan nama; perbaikan peralatan ventilasi;
perbaikan tanda; perbaikan windows; perbaikan, pembaruan, pemugaran dan modernisasi bangunan; perbaikan, pembaruan,
pemugaran dan modernisasi bangunan pusat data; perkuatan instalasi ventilasi di gedung; pernis; pernis furnitur; plesteran
dan pengecatan interior bangunan; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran,
gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; restorasi bangunan; restorasi furnitur; restorasi furnitur dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; restorasi, perbaikan dan pemeliharaan furnitur; teknik sipil
(pembangunan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:49:33
540   EtiketJID2022035426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ; jasa analisis

laboratorium yang berkaitan dengan perawatan hewan; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan
rumah sakit hewan peliharaan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:53:08
540   EtiketDID2022035427

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: modern.pet
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai

suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif
untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk digunakan
dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen
untuk makanan hewan; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk
digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif
non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; makanan hewan
probiotik; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis;
suplemen makanan hewan===
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===Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai
suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif
untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk digunakan
dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen
untuk makanan hewan; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk
digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif
non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; bahan makanan hewani untuk keperluan medis; makanan hewan
probiotik; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis;
suplemen makanan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:55:22
540   EtiketJID2022035428

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: modern.pet
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa laboratorium; layanan laboratorium; pengujian genetik hewan laboratorium untuk tujuan penelitian; pengujian

laboratorium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:57:25
540   EtiketJID2022035429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Prosperity Tower 17G, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Modern Pet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: modern.pet
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit hewan                                                                                                                                     ; jasa analisis

laboratorium yang berkaitan dengan perawatan hewan; layanan medis di bidang radiologi dan kedokteran nuklir; layanan
rumah sakit hewan peliharaan; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan kesehatan hewan; perawatan
kesehatan dan kecantikan untuk hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 18:58:02
540   EtiketDID2022035430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Blessindo Blok i No. 9, Jl. Raya H.Tabri No. 228, Kel. Cirarab, Kec.
Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, 15820

PT. BHINNEKA BERKAT SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmy Azzy S.E.,
Graha SUMBER SARI Lt.2, Jalan Raya Wonocolo No.40, Taman, Sepanjang,
Kab.Sidoarjo, JAWA TIMUR– 61257

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Biru, Coklat, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alumunium casting (cor); Atap dari logam, bagian dari sel surya; Atap logam; Atap panel insulasi panas dari pelat metal

baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan lapisan busa Polietilena; Bahan bangunan logam, yaitu jendela
logam, bingkai jendela logam, dinding gorden dari logam, tirai logam, daun jendela logam, daun jendela geser logam, daun
jendela logam, kasa serangga dari logam, pintu kisi-kisi logam, pintu logam, rangka pintu dari logam, kisi-kisi tahan air dari
logam, kisi-kisi logam, kusen jendela logam untuk keamanan, pelindung jendela dari logam, balkon logam, beranda logam,
pegangan tangan dari logam, pagar logam, panel pagar logam; Bentuk pengecoran logam untuk beton; Coran dari logam dan
campurannya; Corong isi (tidak mekanis) dari logam; Genteng dari logam; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium; Genteng metal pasir; Genteng pelat metal lembaran baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) dengan
lapisan busa Polietilena; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kerangka dari logam untuk bangunan; Lembar lindung atap
dari logam; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam); Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan
lapisan seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna;
Lembaran penutup atap insulasi panel dari plat metal baja lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc); Logam dan campuran
yang digunakan untuk coran; Panel atap dari logam; Papan penutup tepi atap dari logam; Penutup atap dari plat metal baja
lapis paduan aluminium (Al) dan besi (Zinc) yang dilapisi panel insulasi busa  Polietilena; Penyangga dari logam untuk
pemuatan barang; Perangkat keras logam, yaitu, dudukan dinding dan langit-langit yang umum digunakan untuk perlengkapan
audio, video atau komputer; Perangkat yang terutama terdiri dari sisipan sekrup berulir dari logam, semua dijual sebagai satu
kesatuan; Perkakas-perkakas industrial ialah: bahan-bahan logam untuk lift-lift pengangkat (elevator), kabin-kabin kereta api
dan dinding-dinding perahu (boat), lantai-lantai bangunan dan atap-atap bangunan; Pipa kotak pembentuk rangka plafond
terbuat dari logam; Produk yang menawarkan aluminium CO2 Rendah pada produk aluminium dan paduan aluminium serta
billet, lempeng/lembar, batang logam pengecoran, batang logam dengan kemurnian tinggi, tangkai; Rangka Pintu Kaca
Stainless; Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam; Rangka plafon dari logam; Sambungan atap dari logam; Sekat
partisi dari logam; Selongsong (perangkat keras logam); Sisipan sekrup berulir dari logam dan peralatan instalasi yang dijual
sebagai satu perangkat; atap Insulasi (atap penahan panas) dari logam; atap Metal Insulasi (atap logam penahan panas); atap
baja ringan; atap pinggul logam; atap terutama terdiri dari logam; atap ubin logam; baja cor; besi cor; besi cor untuk digunakan
dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; cetakan dari logam untuk pengecoran bahan keramik; cetakan logam
untuk pengecoran logam; coran logam; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari
aluminium atau paduannya; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel dari tembaga atau
paduan; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel nikel atau paduan; coran, foil, bubuk, dan
digulung, ditarik atau diekstrusi setengah jadi artikel timah atau paduannya; coran, foil, bubuk, dan digulung, ditarik atau
diekstrusi setengah jadi artikel timbal atau paduan; corong talang air dari logam; dudukan/ penyangga dari  logam untuk
perabotan; floorings genteng metal; genteng metal galvanis; kait logam untuk atap papan tulis; logam penyangga tong;
material besi cor untuk rel kereta api; mural genteng metal; paduan pengecoran; panel aluminium untuk plafon ruang bedah;
partisi dari logam untuk membangun; partisi dengan elemen individual diam serta bergerak dari logam; pengait putar ganda
[perangkat keras logam]; pipa besi cor; plafon Insulasi dari logam (plafon pendingin dari logam); plafon dari logam; rangka baja
ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; rangka logam untuk bangunan; tangki penyimpanan logam dan atap untuk
itu; tutup atap dari logam; ventilasi atap logam untuk bangunan perumahan dan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 19:00:34
540   EtiketDID2022035431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.RE Martadinata no 95, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57121
Felix Jonathan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Magnier.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk perawatan

pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; anti keringat (pembersih badan);
bubuk masker tubuh; butiran pembersih wajah; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh;
masker untuk membersihkan wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih
kosmetik; sediaan pembersih wajah; susu pembersih wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 19:00:42
540   EtiketJID2022035432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Mas Land Plaza, Jl. Grand Boulevard, BSD Green Office Park, BSD City,
Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Bumi Serpong Damai, Tbk
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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 :

: TANAKAYU SVANI + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau Muda, Hijau Tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Jasa hotel dan resor; Jasa pemondokan kemah; Jasa restoran, bar,

lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Layanan pengasuhan anak; Lounge koktail; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan
akomodasi; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Penyediaan akses ke lounge VIP; jasa agen perjalanan, yaitu,
membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan
jaringan seluler; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan bar, lounge koktail, dan
wine bar; layanan hotel dan motel; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan kafe dan
kafetaria; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail; layanan motel; layanan penitipan anak anjing;
layanan rumah kos; lounge; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan akomodasi sementara di
apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di
rumah kos; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan layanan bar; menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; naik untuk kuda; penyewaan
akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk
digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan futon; penyewaan kamar untuk mengadakan acara,
konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; 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 ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna
untuk resepsi pernikahan; persewaan karpet; sewa dispenser air minum; sewa tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 19:04:53
540   EtiketDID2022035433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA MAMPANG LANTAI 3 SUITE 305, JALAN MAMPANG, DUREN TIGA,
PANCORAN
KOTA ADM. JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT TIRTA SUKSES INDOMAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: It's Bob@tea + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih , Kuning ,Orange, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba; Campuran minuman berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman berbahan dasar kopi

yang  mengandung susu; Minuman cokelat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kakao; Minuman
kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang
terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; gula karamel; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman teh boba; perasa
vanila untuk makanan atau minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/05/2022 19:15:13
540   EtiketJID2022035434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenangan RT 002/RW 002, Kel. Liluwo, Kec.Kota Tengah, Kota Gorontalo, Kota
Gorontalo, Gorontalo, 96128

Iswan Hubu SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Jack Kopi
566 Arti Bahasa : di atas logo utama ada tulisan bahasa inggris Genuine & trusted (asli dan terpercaya)
591 Uraian Warna : Dasar Coklat, hitam, Krem, putih
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; Kafe kopi; Kedai

kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; bar
kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; 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; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 01:01:14
540   EtiketDID2022035495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MOJOPAHIT NO 76, Kota Medan, Sumatera Utara, 20112
JULIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: by doe
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : TULISAN WARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian wanita jeans; baju rajut; gaun rajut; gaun untuk wanita; jaket rajut; pakaian wanita; rajutan

[pakaian]; rok rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 01:52:02
540   EtiketJID2022035496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Agung BRT 38 B32/2 RT/RW. 005/010, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

HERRY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lexyndo Hakim S.H.,M.H.,M.Kn
Jalan Jelambar Baru Raya No. 55 RT. 001 RW. 008, Jelambar, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIECIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan

minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar,
lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kedai; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan
dan minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima);
Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Warung makan; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dibawa pulang; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; melayani makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; restoran
yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 01:57:58
540   EtiketJID2022035497

730 Nama Pemohon : HERRY
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Alamat Pemohon : Agung BRT 38 B32/2 RT/RW. 005/010, Sunter Agung, Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Lexyndo Hakim S.H.,M.H.,M.Kn
Jalan Jelambar Baru Raya No. 55 RT. 001 RW. 008, Jelambar, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSAMEE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan

minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar,
lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kedai; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan
dan minuman; Layanan kafe; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima);
Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe
dan bar-bar; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan
minuman (Snack bar); Warung makan; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe, kafetaria dan
layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan cafe keliling untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan
restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan restoran; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makanan dibawa pulang; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar
untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; melayani makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; restoran
yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 01:59:21
540   EtiketDID2022035498

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lettu Suyitno No. 89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
PT. REALFOOD WINTA ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REALFOOD CLEANSE PASSION POWER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa tangan antibakteri; Cairan pembersih tangan; Celana dalam sanitasi; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis;

Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Krim obat herbal; Makanan dan
minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan ringan untuk bayi; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman
suplemen dari madu; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Minyak-minyak yang mengandung obat; Plester dan bahan untuk pembalut; Sediaan gigi dan pasta gigi yang
mengandung obat; Sediaan sterilisasi sanitasi; 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; 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; antioksidan [suplemen makanan]; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman suplemen diet rasa buah; desinfektan; desinfektan untuk keperluan sanitasi; energy bar
digunakan sebagai suplemen makanan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kapsul untuk obat-obatan; 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; lilin gigi; lotion tangan antibakteri; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan zat
makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; minuman pengganti
makanan untuk keperluan medis; minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minyak pijat obat; obat-obatan; pelembab
tangan medikasi; pembersih tangan antiseptik; pengganti makanan gizi; pil antioksidan; popok bayi sekali pakai; popok
dewasa sekali pakai; popok sekali pakai; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi; protein batangan; ramuan jamu;
sabun desinfektan; sediaan medis dan kedokteran hewan; sediaan multivitamin; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi
untuk keperluan medis; sediaan untuk menghancurkan kutu di rambut; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung
obat untuk menghilangkan stres; suplemen bubuk nutrisi; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau
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memiliki manfaat kesehatan; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen makanan diet; suplemen makanan kesehatan;
suplemen makanan untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; susu formula
bayi dan makanan untuk bayi; tisu sanitasi sekali pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 04:07:29
540   EtiketJID2022035499

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Meranti Gunung Perum Meranti Residence No. 01, Tanjung Gading, Kedamaian,
Kota Bandar Lampung, Lampung, 35182

Asniawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bloeder Jepang Oshin + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, putih, abu-abu dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko kue; manajemen usaha

yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan
ringan; perdagangan barang; toko; toko online; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 04:54:27
540   EtiketJID2022035500

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Nagoya Point No. 09 RT 002 RW 001, Lubuk Baja Kota, Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29444

Indriyati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Takebarli + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; jasa katering; kafe; kedai roti dan kue (bakeries)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 05:05:53
540   EtiketJID2022035501

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Durian No. 9 Blok 2, RT. 002 RW. 001, Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja,
Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29432

M. Chepy Penta Bayu, Andri Saepuloh

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 :

: Sambal Bakar Trotoar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy;
delicatessens [restoran]; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan
makan di restoran melalui Internet; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah
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makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 05:25:57
540   EtiketDID2022035502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daud No. 8, RT. 010/RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12240, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT. Tiger Wong Entertainment

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 :

: Maenland
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Oranye, Merah Muda, Cokelat, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kostum menjadi mainan anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan anak-anak dengan beberapa

aktifitas; mainan genggam untuk anak-anak; mainan tenda dan mainan balok-balok anak-anak; mainan untuk anak-anak;
mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak; permainan anak panah elektronik; rumah bermain anak-anak; sepeda roda
tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 05:27:22
540   EtiketDID2022035503

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daud No. 8, RT. 010/RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12240, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT. Tiger Wong Entertainment

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 :

: Maenland
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Oranye, Merah Muda, Cokelat, Kuning, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; pakaian anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian

luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 05:28:59
540   EtiketJID2022035504

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daud No. 8, RT. 010/RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12240, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT. Tiger Wong Entertainment

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 :

: SIMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Hijau, Putih
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
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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.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; 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; 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; Layanan hiburan, yaitu penyediaan materi multimedia yang tidak dapat diunduh
dalam bentuk ulasan tayangan televisi, ulasan tayangan televisi interaktif, rekaman video, rekaman video secara langsung,
tayangan video interaktif yang diseleksi, program radio, dan tayangan radio, dan rekaman suara di bidang bola basket yang
ditampilkan melalui situs web; Menyediakan situs web yang menampilkan acara televisi, film, dan konten hiburan multimedia
yang tidak dapat diunduh, serta informasi, ulasan dan rekomendasi mengenai acara televisi, film dan konten hiburan
multimedia; Produksi multimedia; Publikasi materi multimedia secara online; layanan penerbitan video digital, audio dan
multimedia; melakukan acara budaya; melakukan acara hiburan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengorganisir dan melakukan acara olahraga dan budaya;
menyediakan film, acara televisi,
musik, konten hiburan multimedia
dan informasi yang tidak dapat
diunduh; menyediakan klip video dan konten digital multimedia lainnya yang tidak dapat diunduh online; menyediakan konten
hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh melalui layanan transmisi video-on-demand; menyediakan situs web yang
menampilkan acara televisi, film, dan konten multimedia serta informasi, ulasan, dan rekomendasi mengenai acara televisi,
film, dan konten multimedia.; 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; penyediaan
klip video yang tidak dapat diunduh online dan konten digital multimedia lainnya yang berisi audio, video, karya seni, dan/atau
teks dari atau berhubungan dengan pertunjukan film atau televisi; penyelenggaraan acara hiburan langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 05:30:14
540   EtiketJID2022035505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daud No. 8, RT. 010/RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12240, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT. Tiger Wong Entertainment

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 :

: SIMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain dekorasi interior; desain dekorasi interior untuk toko; desain interior; desain interior bangunan; desain interior dan

eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk kantor; jasa desain interior dan eksterior; layanan desain
dekorasi interior===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 05:53:43
540   EtiketJID2022035506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daud No. 8, RT. 010/RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12240, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT. Tiger Wong Entertainment

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 :

: Maenland
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru, Oranye, Merah Muda, Cokelat, Kuning, Merah, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan fasilitas bermain; Layanan taman bermain berpetualang; Layanan taman bermain petualangan untuk

anak-anak; Menyediakan dan mengoperasikan peralatan taman bermain indoor yang memasang fasilitas trampolin;
menyediakan area rekreasi di alam area bermain untuk anak-anak; menyediakan fasilitas bermain untuk anak-anak;
penyediaan fasilitas bermain untuk anak-anak; penyediaan taman bermain anak-anak di stasiun layanan; penyediaan tempat-
tempat bermain anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 05:56:16
540   EtiketDID2022035507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Daud No. 8, RT. 010/RW. 010, Kel. Kebayoran Lama Selatan, Kec. Kebayoran
Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta 12240, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT. Tiger Wong Entertainment

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 :

: SIMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk

digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; bantal untuk furnitur; furnitur
anak-anak; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; lemari komputer [perabot]; perabot komputer; rak kayu
[perabot]; rak pakaian [perabot]; tirai jendela (interior); tirai venesia interior; workstation komputer [furnitur]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 06:37:57
540   EtiketJID2022035508

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Karanganyar RT/RW 001/001, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Ciwaru,
Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45583, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45583

Muhamad Irfan Abdilah, Hermi Surahman

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 :

: Tropical Minibar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, 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 penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan
minuman; Kedai minuman panas dan dingin; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); layanan kedai
minuman; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan makanan
dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 07:15:06
540   EtiketJID2022035509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Cengkir Timur III 018/009 Blok EJ2 No. 15, Kelapa Gading, Jakarta Utara
14240, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Roby Chandra

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 :

: maskot jiniso jeans, Genji
Merek Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Cokelat, Kuning, Ungu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan dalam bentuk penampilan khusus dari maskot berkostum atau regu penari dalam permainan, pameran,

klinik, kamp, promosi, dan acara lainnya, pertunjukan spesial dan pesta yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 07:51:12
540   EtiketDID2022035511

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA PERMATA SEKTOR V BLOK A7 NO 3A RT 008 RW 20 KELURAHAN
BINONG KECAMATAN CURUG KABUPATEN TANGERANG KODE POS 15810,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

DEWI NUR CHOLIZAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRO-GIBB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===hormon tanaman [fitohormon]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 07:55:56
540   EtiketJID2022035512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi

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 :

: SUPERGLAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ekspor - impor untuk perbekalan farmasi, peralatan farmasi, obat-obatan dan kosmetika; Jasa ritel yang berkaitan

dengan penjualan pasta gigi, obat kumur oral, obat kumur, semprotan penyegar nafas, strip pemutih, pasta gigi, obat kumur,
strip perawatan oral mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung obat, produk perawatan mulut mengandung
obat, yaitu pasta gigi obat, sediaan perawatan mulut mengandung obat, obat-obatan untuk keperluan gigi, obat kumur gigi,
semprotan mulut mengandung obat, pasta gigi obat, bahan untuk menambal gigi, lilin gigi, sikat gigi (manual dan listrik),
benang pembersih gigi, sikat gigi dan benang interdental; Toko bebas pajak untuk kosmetik dan obat-obatan; Toko jamu
(herbal); administrasi bisnis program dan layanan penggantian obat; jasa penjualan obat-obatan; layanan iklan yang berkaitan
dengan obat-obatan; layanan ritel atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; memberikan
bantuan administrasi ke apotek untuk mengelola inventaris obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 07:57:49
540   EtiketDID2022035513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Superglam
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan;

Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Suplemen herbal organik
dan non-organik; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan; infus herbal obat;
sediaan dermatologis untuk penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan farmasi untuk perawatan
kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:10:56
540   EtiketJID2022035514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT. MEDITERANIAN PALACE, RT. 010/RW. 013, KEL. KEBON KOSONG, KEC.
KEMAYORAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10630

ERLIN PRADILA

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 :

: LEGALITAS PERIZINANMU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LEGALITAS PERIZINANMU = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa notaris===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:17:05
540   EtiketDID2022035515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANGERAN JAYAKARTA, JL. GATEP NO. 19 A, RT. 003/RW. 006, KEL.
MANGGA DUA SELATAN, KEC. SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10730

PT. OPTIC BOJIN GRAFICI

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 :

: COLORE.IN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : COLORE.IN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; kacamata; lensa kacamata; tempat untuk kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:18:56
540   EtiketDID2022035516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi

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 :

: SUPERGLAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis,
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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; 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 perawatan kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; sediaan perawatan kulit anti penuaan; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:20:55
540   EtiketDID2022035517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANGERAN JAYAKARTA, JL. GATEP NO. 19 A, RT. 003/RW. 006, KEL.
MANGGA DUA SELATAN, KEC. SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10730

PT. OPTIC BOJIN GRAFICI

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 :

: SHERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SHERY = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Abu-abu, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; kacamata; lensa kacamata; tempat untuk kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:29:51
540   EtiketJID2022035518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi

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 :

: SUPERGLAM
Merek Kata dan Lukisan

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

ulasan / penilaian, membentuk komunitas virtual, dan terlibat dalam jejaring sosial yang menampilkan media sosial termasuk
foto, audio, dan konten video pada topik umum kepentingan sosial; hosting platform interaktif untuk mengunggah,
memposting, menampilkan, menampilkan, menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto,
gambar, gambar, teks, informasi, dan konten buatan pengguna lainnya; hosting ruang memori elektronik di Internet untuk
media, situs, video, pengaturan media sosial, surat kabar dan layanan iklan (dalam jaringan); jasa-jasa penelitian dibidang
media sosial; layanan komputer, yaitu, mengkurasi (curating) konten dan iklan yang ditentukan pengguna online dan
menciptakan/membuat umpan media sosial; layanan penyediaan aplikasi online berbasis internet yang tidak dapat diunduh
yang menampilkan teknologi yang memudahkan pengguna untuk saling berbagi video; menyediakan konsultasi teknologi di
bidang media sosial; menyediakan perangkat lunak untuk membuat dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna;
menyediakan platform online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna Internet untuk membuat,
mengunggah, menandai, melihat, membuat anotasi, dan berbagi data, informasi, dan konten multimedia; penyediaan situs
media sosial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:32:13
540   EtiketDID2022035519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kendangsari No. 63, Kendangsari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur
60292, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292

PT. Krakatau Karya Abadi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERGLAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak); Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan

layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pembuatan
reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan
pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan
dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan
yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh;
perangkat lunak aplikasi seluler; publikasi elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:52:10
540   EtiketDID2022035520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adhyaksa Raya No. 2 RT 011/RT 007  Lebak Bulus, Cilandak , Jakarta Selatan,
DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12440

Liya Dariyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eldee Skincare + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim wajah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; krim pemutih kulit wajah; krim 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:54:23
540   EtiketDID2022035521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SYMPONI HX.2 NO. 42 HARAPAN INDAH, KEL. PUSAKA RAKYAT, KEC.
TARUMAJAYA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17214

PT. KYUU PERSADA KASTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
PT RUMAH PATEN INDONESIA  MULA by Galeria Jakarta.  Cilandak Town Square
Basement Level.   Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYUSATA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; desinfektan cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:55:16
540   EtiketDID2022035522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.TUGU RAYA NO.22 AREMAN RT.004 RW.007 KEL.TUGU KEC.CIMANGGIS,
Kota Depok, Jawa Barat, 16451

EVALINDA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ghana Beauty Soap
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda atau Pink dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Home Peeling wajah; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek

(kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim pelindung sinar UV; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim wajah
(kosmetik); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli
berminyak; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif;
Pembersih Wajah [Cleanser]; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun
Mandi; Sabun jerawat; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; aromatik [minyak esensial]; baby oil [perlengkapan mandi]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; deodoran tubuh; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah; esens pemutih; esens wajah; foundation; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk wajah; hidrator kulit; kertas untuk menghilangkan minyak
wajah; kosmetik perawatan kulit; krim anti-kerut; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim bibir; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit;
krim pemutih kulit; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; lipstik; losion dan semprotan untuk muka; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; maskara; masker kecantikan; masker kulit untuk keperluan
kosmetik; masker mata; masker pembersih untuk wajah; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; paket kosmetik wajah; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah
tidak mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak
mengandung obat; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
preparat pelembab [kosmetik]; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan tubuh dan
perawatan  kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk
mandi; sabun cair untuk mandi; sabun lidah buaya; sabun mandi [untuk manusia]; sabun non-obat; sabun non-obat untuk
tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo ketombe tanpa obat;
sampo untuk bayi; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; susu kecantikan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; toner kulit; toner kulit non-obat;
toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 08:58:26
540   EtiketDID2022035523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arteri (R2) Kampung Pangkalan RT/RW.003/001, Kota Bogor, Jawa Barat, 16151
PT Boogie Apparel Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MedLinn
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian; Pakaian dinas seragam; gaun bersalin; pakaian; pakaian seragam; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak;

seragam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:00:40
540   EtiketDID2022035524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SYMPONI HX.2 NO. 42 HARAPAN INDAH, KEL. PUSAKA RAKYAT, KEC.
TARUMAJAYA, Jawa Barat, 17214

PT. KYUU PERSADA KASTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Irma Novita Andriani M.M.
PT RUMAH PATEN INDONESIA  MULA by Galeria Jakarta.  Cilandak Town Square
Basement Level.   Jl. T.B. Simatupang Kav. 17, Cilandak Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KYUSATA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===sarung tangan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:04:24
540   EtiketDID2022035525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 788 Jiagang Road, Xinfeng Town, Nanhu District, Jiaxing City, Zhejiang
Province, CHINA

ZHEJIANG KLBK METAL MATERIALS 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 :

: Clabecq
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan kereta api dari logam; Balok logam untuk pengelasan; Besi siku; Campuran baja; Engsel pintu dari logam;

Logam anti friksi; Pelat jangkar; Penopang dari logam; Pipa baja; Pipa-pipa dari logam; Rantai dari logam *); Silo dari logam;
Wadah kemasan dari logam; baja beton; kabel baja; kawat solder logam; lembaran baja; mur logam; paku keling logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:25:22
540   EtiketJID2022035526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK ALAM PERMAI BLOK E8 NO.22 RT.001/RW.004, KELURAHAN
GEMBOR, KECAMATAN PERIUK, KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten,
15133

HERIANTO. R

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNIA RAK MINIMARKET + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Hitam, Putih, Hijau, Biru & Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi, karya seni

dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam, bangku,
kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas, bantal-
bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari logam,
kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:26:08
540   EtiketJID2022035527
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Dr. Setia Budi No.5, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51119
Andreas Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JADIBOSS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; 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; Pengelolaan laporan proyek bisnis;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; jasa
informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:28:36
540   EtiketDID2022035528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KARYA RAKYAT NO 41A , MEDAN KEL SEI AGUL KEC MEDAN BARAT, Kota
Medan, Sumatera Utara

JONG HAI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TCHERNOV PROFESSIONAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catok rambut; alat pelurus rambut; pelurus rambut, listrik; pisau cukur lurus; setrika pelurus rambut listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:29:48
540   EtiketDID2022035529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 1, Lane 88, Jingshe Street, Kangle Village, Sincheng Hsiang, Hualien County
Buddhist Tzu Chi Charity Foundation

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 :

: DAAI TV logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 38, 9, 41, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris

lainnya.; Konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; Layanan konsultasi bisnis; Layanan toko ritel yang
menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Manajemen file komputer; Memberikan informasi komersial dan saran untuk
konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer; Periklanan online; agen
impor-ekspor; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir
untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya;
layanan ritel untuk perangkat lunak komputer; layanan ritel untuk persediaan alat tulis; layanan tata letak untuk tujuan
periklanan; manajemen basis data; manajemen bisnis seniman pertunjukan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online
dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; memelihara catatan dan file medis pasien; memperbarui dan
memelihara data dalam database komputer; memperbarui dan memelihara informasi dalam pendaftar; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; pengolah kata terkomputerisasi; penyebaran informasi bisnis dan komersil; penyediaan pasar
online; penyewaan papan iklan [papan iklan]; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; sistemisasi
informasi ke dalam basis data komputer===
===Jasa-jasa komunikasi dan penyiaran terkait internet, yaitu, penyediaan suara dan komunikasi data melalui jaringan-
jaringan berbasis luar angkasa dan terestrial; Layanan kantor berita untuk transmisi elektronik; Pengiriman informasi online;
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komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; layanan kantor berita; layanan papan buletin elektronik [layanan
telekomunikasi]; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk
konferensi video; menyediakan forum online; menyediakan informasi tentang telekomunikasi dan komunikasi data;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan layanan chatroom online; menyediakan
papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; menyediakan ruang
obrolan online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; pengiriman surat elektronik; penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi;
penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan layanan konferensi video; penyewaan kapasitas transmisi satelit;
penyewaan peralatan siaran televisi; siaran radio; siaran radio internet; siaran televisi; siaran televisi kabel; streaming data;
transmisi kartu ucapan online; transmisi podcast; transmisi video-atas permintaan===
===AIat perekam gambar; Cakram padat video (VCD); Film dan gambar animasi yang dapat diunduh; Film yang dapat
diunduh; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengelola mengatur dan melaporkan data
medis kesehatan dan kebugaran pribadi yang dikumpulkan melalui perangkat medis dan konsumen aplikasi seluler dan
sensor; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di
blockchain; Pita-pita video; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang
kripto; alat elektronik yang dapat dikenakan; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; buku elektronik; buku elektronik yang
dapat diunduh; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emotikon
yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk tablet; file gambar yang dapat diunduh; file musik yang
dapat diunduh; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar yang dapat diunduh; gelang pintar; gelas augmented reality;
jam tangan pintar; kacamata realitas virtual; kamera; kamera web; kartu antarmuka untuk komputer; kartu video; kartun
animasi; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; mesin pembelajaran bahasa; mikrofon; paspor [dokumen identifikasi yang
dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; pemancar digital;
perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak komputer; perekam video;
platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet;
publikasi elektronik; publikasi elektronik yang dapat diunduh; simulator pelatihan resusitasi===
===Informasi tentang pendidikan; Layanan fotografi; Menulis lagu; Peminjaman buku-buku; Penerbitan ulasan; Pengaturan
acara hiburan; Produksi acara televisi; Produksi film; Wawancara tokoh-tokoh kontemporer untuk tujuan hiburan; adaptasi dan
pengeditan sinematografi; film distribusi; fotografi; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan langsung; jasa pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa produksi film; jasa-jasa taman kanak-
kanak (pendidikan atau hiburan); jasa-jasa pertunjukan musik; jasa-jasa produksi program radio; jasa-jasa produksi program
televisi; layanan hiburan teater; layanan komposisi musik; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pengeditan pasca-
produksi di bidang video dan film; layanan penghibur; layanan perekaman video; layanan perpustakaan; layanan rekaman
musik; memberikan ulasan musik, artis musik, dan video musik secara online; mengatur dan melakukan forum langsung;
mengatur dan melakukan konser; mengatur dan melakukan kuliah; menyediakan film, tidak dapat diunduh, melalui layanan
video-on-demand; menyediakan gambar dan video online; menyediakan klip video dan konten digital multimedia lainnya yang
tidak dapat diunduh online; menyediakan musik online, tidak dapat diunduh; menyediakan program televisi, tidak dapat
diunduh, melalui layanan video-on-demand; menyediakan publikasi elektronik online, tidak dapat diunduh; organisasi acara
hiburan cosplay; penerbitan buku; penerbitan jurnal secara multimedia; penerbitan majalah secara multimedia; penerjemah
bahasa isyarat; pengaturan pertunjukan musik live; penulisan skrip, selain untuk tujuan iklan; penyedia publikasi elektronik dari
jaringan komputer global atau internet, bukan download; penyediaan informasi daring tentang pendidikan; penyelenggaraan
acara musik; penyutradaraan film, selain film iklan; pertunjukan musik langsung; presentasi opera; presentasi variety show;
produksi musik; produksi pertunjukan; produksi podcast; publikasi jurnal; publikasi majalah; publikasi online buku dan jurnal
elektronik===
===Jasa desain animasi dengan komputer; Layanan teknologi informasi yang diberikan secara alih-daya; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh; Penyimpanan data online; Perangkat lunak
sebagai layanan [SaaS]; Platform sebagai Layanan (PaaS); desain pakaian; jasa rekayasa perangkat lunak untuk program
pemrosesan data; komputasi awan; layanan enkripsi data; memberikan informasi tentang layanan desain fashion; 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; menyediakan layanan otentikasi untuk
menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain untuk transaksi cryptocurrency; menyediakan mesin pencari
untuk internet; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi blockchain; menyediakan sistem komputer
virtual melalui komputasi awan; pemantauan elektronik atas aktivitas kartu kredit untuk mendeteksi penipuan melalui internet;
pemantauan elektronik atas informasi identifikasi pribadi untuk mendeteksi pencurian identitas melalui internet; pemantauan
sistem komputer untuk mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data; pemrograman komputer untuk pemrosesan data;
pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak permainan komputer; pengembangan perangkat lunak
video game; pengembangan platform komputer; penyimpanan data elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:30:13
540   EtiketDID2022035530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL TOWER LANTAI 17 T6, JALAN LETJEN S PARMAN KAV 28, TANJUNG
DUREN SELATAN, GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT , Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT ALVINDO CATUR SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 387 dari 932



591 Uraian Warna : Abu-abu Tua dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara onLine; jasa eceran atau jasa grosir untuk

perlengkapan penyambung===
===Sambungan dari logam untuk pipa; fitting logam untuk pipa; katup dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang
terbuat dari paduan baja dan titanium; katup logam untuk mengendalikan aliran gas di pipa; katup logam untuk mengontrol
cairan; perlengkapan penyambung logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:33:44
540   EtiketDID2022035531

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 AEGIS & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
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
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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 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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
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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 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

Halaman 391 dari 932



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
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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
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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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, 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
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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,
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;
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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 kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter);
perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan
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
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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 tanpa obat;
sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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;
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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 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
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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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:39:37
540   EtiketDID2022035532

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DIPONEGORO NO. 127, KEL. TEGALSARI, KEC. KOTA KISARAN BARAT,
Kabupaten Asahan, Sumatera Utara

FRANS TANAKA

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 :

: THE RELIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air Alkaline; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air oksigen; Jus buah atau sayuran; Jus sayuran yang bernutrisi;

Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman buah atau sayuran; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman non-
alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari kedelai; Sari
buah; Sari sayuran; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari
sayuran, serbat, jus; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral bersoda; air mineral dengan rasa; esens (aroma)
tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; jus kurma madu; koktail buah,
tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar
rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman buah beku; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran;
minuman es buah; minuman isotonik; minuman jeli; minuman nata de coco; minuman non-obat mengandung nutrisi dan
vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman rasa buah; minuman ringan; minuman ringan berbahan
dasar buah dengan aroma teh; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman yang terdiri dari campuran jus buah
dan sayuran; sari buah tanpa alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah;
sirup buah untuk membuat minuman; smoothie (sari sayuran); smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:39:58
540   EtiketDID2022035533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok AA - 6 No. 10, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Lina Wati

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 :

: HRM MOTORCYCLE PARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Biru, Abu-Abu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear

kopling Untuk Kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat;
gigi tarik untuk kendaraan; handle rem/kopling; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem
untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau
penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling untuk digunakan dengan cengkeraman
untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; master rem kit; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai
roller untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:49:19
540   EtiketDID2022035534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Hirschdamm 11, 30900 Wedemark,
Germany

Mr. Andreas Heinrich Werner Thoms

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tangiers
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian-bagian hookah yaitu kertas timah hookah, selang, mangkuk, batang hookah, ujung selang hookah dan penjepit

hookah; Barang-barang keperluan perokok; Corong untuk hookah; asbak untuk perokok; botol base hookah; hookah; hookah
elektronik; produk-produk tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:55:56
540   EtiketDID2022035535

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 AEGIS & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan
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untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
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untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk
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farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk
pencegahan mastitis pada hewan; Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk
dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan
herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI
TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan
nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti
kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
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gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
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mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
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pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
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kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
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perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
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antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
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permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
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untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
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farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
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kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
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suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
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untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 09:58:42
540   EtiketDID2022035536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Permata Biru I Blok I.3/12, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Hendry Surya Wijaya
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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 :

: HENSCO MOTORCYCLE PARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Abu-Abu, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dinamo stater  ; Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Kiprok; Klep kendaraan; Noken as untuk  mesin; Pelatuk

Klep; Sabuk katrol; as untuk mesin; bantalan mesin; blok silinder mesin untuk otomobil; filter untuk mesin; karburator===
===BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear
kopling Untuk Kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; gear box otomatis untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat;
gigi tarik untuk kendaraan; handle rem/kopling; kaliper rem untuk kendaraan; kaliper rem untuk kendaraan darat; kaliper rem
untuk sepeda motor; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau
penyambung poros [kendaraan darat]; kopling poros untuk kendaraan darat; kopling untuk digunakan dengan cengkeraman
untuk kendaraan darat; kopling untuk kendaraan darat; master rem kit; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai
roller untuk sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:05:03
540   EtiketDID2022035537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. KEBANAN RT 001 RW 004 DS. PLOSO KEC. MOJO KAB. KEDIRI,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur

MIKA RETNO WATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADEENA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman buah; minuman sari bunga rosella; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:05:53
540   EtiketDID2022035538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. Sholeh Iskandar, perkantoran Bogor Indah Raya Blok C, No.11, Kel. Kedung
Badak, Kota Bogor, Jawa Barat

PT. FORAGRO MITRA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORAFOSTRIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:05:59
540   EtiketDID2022035539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.WIJAYA I No.19, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12170
PT MEGA FINANCE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGA FINANCE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 36, 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis kantor; amplop [alat tulis]; barang-barang cetakan; brosur; kalender meja; kantong belanja dari plastik; kantong

kertas; kartu nama; katalog; lembaran kertas [alat tulis]; pamflet; tanda pengenal kertas===
===Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan promosi
dan iklan melalui internet; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online===
===Fasilitas pembiayaan dan permodalan; analisa keuangan; jasa pembiayaan kendaraan; jasa pembiayaan peralatan;
layanan pembiayaan; layanan pembiayaan dan pinjaman; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna; pembiayaan pembelian;
pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan pinjaman; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan sewa; sewa pembiayaan;
urusan keuangan===
===Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; transfer informasi dan data melalui
layanan online dan Internet; transmisi informasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:12:11
540   EtiketDID2022035540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mawar 39 RT001/RW002, Kel Klaten, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, 57411
Anang Setyo Nugroho

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMPANSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Daster menyusui; Pakaian anak-anak; Pakaian ibu menyusui; bra menyusui; celana popok bayi; kain tadah liur bayi; kaos;

pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; topi ember; topi mode;
topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:12:55
540   EtiketDID2022035541

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 ISLA CAPRI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
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,
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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
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
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konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-
penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk
keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil;
Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih
wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk
bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan
bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum
ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba
guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik);
Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat;
Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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,
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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 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

Halaman 419 dari 932



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
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
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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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
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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
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,
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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 tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan 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
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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 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
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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 [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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,
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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
(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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk digunakan
dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian untuk penggunaan pribadi;
wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi untuk pembersihan; zat pelembut
untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:14:29
540   EtiketDID2022035542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 99, Daixi, Daishui Village, Dongcheng Street, Huangyan District, Taizhou City,
Zhejiang Province

Wang Yizi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bbet
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Gelang untuk digigit bayi yang sedang tumbuh giginya;

Klip pengaman untuk dot bayi; Peralatan bantu pernapasan hidung; SIKAT MULUT DAN BAYI; botol bayi; dot untuk bayi; dot
untuk botol bayi; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; pemijat
karet untuk bayi; penjepit untuk botol bayi; pompa payudara; sarung tangan gigi bayi; termometer untuk anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:17:55
540   EtiketDID2022035543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok 04 RT 002 RW 004 Kelurahan Kebon Turi Kecamatan Arjawinangun Cirebon
Jawa Barat, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45162

HANDOYO .SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: la vonzza  HIGH QUALITY PRODUCT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kualitas terbaik
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain poliester===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:19:38
540   EtiketDID2022035544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSA INDAH NO. 24 RT/RW 014/005 KEL. CIPETE SELATAN, KEC.
CILANDAK, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

GHISKA PRIMANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Debby Debora Octavia S.H
Debby Debora Octavia, S.H.  Jl. Perintis 2 No. 106 RT.003 RW.024 Kel. Kaliabang
Tengah, Kec. Bekasi Utara-Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: babine + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Babine berasal dari bahasa Madura yang memiliki makna Perempuan. Sesuai dengan produk
utamanya adalah pakaian anak perempuan.  Makna logo: Babine selalu bersinar layaknya matahari.

591 Uraian Warna : Kuning, merah muda, biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Kurung; Baju koko; Bandana anak-anak; Daster anak-anak; Daster menyusui;

Ikat kepala (pakaian); Kain gurita bayi; Kaos kaki bayi; Kerudung kepala untuk jaket; Pita atau karet penahan kaos kaki;
Sarung tangan bayi; alas kaki bayi; baju busana muslim; baju hamil; baju hamil bersalin; baju rajut (pakaian); baju tidur empuk
untuk bayi; bando menjadi pakaian; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi;
bra bersalin; bra menyusui; celana panjang untuk bayi; celana pendek bayi; celana popok bayi; daster; gaun bayi; gaun untuk
anak perempuan; jaket; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain tadah liur bayi; kaos oblong bayi; pakaian
bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk bayi; pakaian renang untuk anak-anak;
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pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets);
piyama boneka bayi; rok celana; sandal bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sweater
bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; turban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:20:22
540   EtiketDID2022035545

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Rogonoto, RT/RW 003/004 Kelurahan Losari, Kabupaten Malang, Jawa Timur
YULIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REXMAAG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal yang mengandung madu; agen pembersih

gastrointestinal; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal untuk keperluan medis; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan
penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan pengobatan gastrointestinal;
suplemen dan sediaan herbal; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:24:30
540   EtiketDID2022035546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pucang Anom II / 9 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60282
galang pemana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALME LESS NICOTIN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang untuk digunakan dengan tembakau; Kotak tembakau; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari

campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau;
Tembakau linting; Tembakau, baik yang diproduksi atau tidak diproduksi; kotak rokok; kotak tembakau; kreteks; rokok; rokok
bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; tembakau daun; tembakau rokok; tembakau untuk dihirup dengan
tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:25:58
540   EtiketDID2022035547

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 ISLA CAPRI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
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kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
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Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI

Halaman 430 dari 932



TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan
nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti
kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
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pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
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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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
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bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
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untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
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keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
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hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
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pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;

Halaman 438 dari 932



sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
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gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
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sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
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bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
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untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:29:22
540   EtiketDID2022035548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. SUMBERASIH RT 032 RW 008 DS. SUMBERAGUNG KEC. WATES KAB.
KEDIRI, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

ANTON SUDIBYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sangkwe
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MERUPAKAN SEBUAH PENAMAAN
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591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman buah atau sayuran; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:30:54
540   EtiketDID2022035549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Siwalankerto Utara No 16, Kota Surabaya, Jawa Timur
Budi Lestijawan Eka Saputra, Nadia Fachyar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gold Box
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kotak Emas
591 Uraian Warna : biru
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

Industri Emas dan Logam Mulia; Jasa peyimpanan dan perdagangan berbagai logam mulia; jasa brankas penyimpanan untuk
logam mulia; lelang valuta asing dan/atau, logam mulia dan atau komoditas lainnya; memberikan informasi terkait layanan
penyimpanan aman untuk logam mulia; penyediaan informasi mengenai penyimpanan barang berharga termasuk sekuritas
dan logam mulia; penyimpanan barang berharga termasuk surat berharga dan logam mulia [layanan brangkas]===
===perangkat lunak untuk menangkap, mengelola, dan menyimpan rekening koran bank, rekening tabungan, rekening
investasi, pinjaman, dan informasi kartu kredit dan kartu debit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:33:37
540   EtiketDID2022035550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Semangka, RT/RW 006/002, Kel. Yosomulyo, Kec. Metro Pusat, Kota Metro,
Lampung, Kota Metro, Lampung, 34111

INDAH PERMATASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMACRISS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Sabun untuk muka; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; bedak tabur; krim anti penuaan;

krim pelembab, lotion dan gel; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; pembersih wajah;
pencerah kulit; sediaan tabir surya; serum kecantikan; susu pembersih wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:35:56
540   EtiketJID2022035551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 18 Parc Place Tower A Lt.3, Sudirman Central Business District (SCBD),
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta

PT ARTHA TELEKOMINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCBD DATA CENTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning emas dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-
line; Jasa-jasa penciptaan, hosting (tuan rumah) dan perawatan situs-situs web; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan
(SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam pemantauan kinerja perangkat lunak, mengumpulkan dan
menganalisis data pelanggan untuk tujuan penjualan dan pemasaran, mengelola akun pelanggan dan akses pelanggan, serta
melacak dan mengarahkan iklan ke pelanggan.; Penyedia jasa aplikasi (ASP), yaitu, penempatan (hosting) aplikasi perangkat
lunak komputer dari pihak lain; Penyedia pusat data elektronik dalam bidang akses data elektronik biometrik, identifikasi
biometrik, verifikasi dan autentikasi identitas; Perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh, yakni, platform aplikasi
jaringan terbuka untuk pengembangan, penyebaran, pengujian, konfigurasi, pemantauan, dan hosting aplikasi jaringan;
Platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk pengumpulan data dan penggunaan data di
bidang periklanan dan pemasaran digital; hosting konten digital [realitas virtual/maya (virtual reality) dan realitas tertambah
(augmented reality)] di internet; hosting platform interaktif untuk mengunggah, memposting, menampilkan, menampilkan,
menandai, berbagi dan mengirimkan pesan, komentar, konten multimedia, foto, gambar, gambar, teks, informasi, dan konten
buatan pengguna lainnya; jasa hosting situs web; jasa pendukung teknis, yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis
data; jasa-jasa konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan platform digital dan media dibidang per-iklanan dan pemasaran;
konsultasi di bidang komputasi awan, desain penyimpanan, infrastruktur pusat data, jaringan komputer dan manajemen
infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; mengembangkan dan hosting server di jaringan komputer global
untuk tujuan memfasilitasi e-commerce melalui server semacam itu; penyedia platform pembelian iklan online, yaitu,
menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk
membeli dan menjual inventaris iklan; penyedia platform pembelian iklan video online, yaitu, menyediakan program perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan video online untuk membeli dan menjual
inventaris iklan video; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan konsultasi sehubungan dengan perangkat
lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer, perangkat jaringan komputer, perangkat
telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan, keamanan jaringan, keamanan cloud,
desain pusat data, dan analitik; penyewaan fasilitas penyimpanan cloud terdesentralisasi untuk pusat data kemas orang lain;
penyewaan ruang di suatu fasilitas co-location komputer untuk penampungan pusat data bagi pihak lain; perencanaan teknis
dan manajemen proyek teknis untuk pengembangan pusat data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:38:34
540   EtiketDID2022035552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kel. Makasar RT. 003/RW. 005 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13570

Sarliah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERMOSA FAEYZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana kerja; Gamis pria; Kerudung kepala; Pakaian dinas seragam; Pakaian muslim; baju busana

muslim; gamis; kaos; kemeja; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian kerja; pakaian seragam;
seragam; seragam sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:39:25
540   EtiketDID2022035553

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 :

: ISLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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
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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
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
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(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 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; Perasa makanan
atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk
penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non
medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian;
Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit 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
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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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat 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 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;
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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
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
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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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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 kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi
non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah
bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
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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
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
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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 tubuh; peralatan
mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk
tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan
kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan 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;
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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 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
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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 [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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
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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
(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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade;
tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer
dekoratif untuk keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak
berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian
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sintetis; wewangian untuk digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil;
wewangian untuk penggunaan pribadi; wewangian vanila; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa
obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa;
wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi; witch hazel [sulingan herbal]; wol baja diresapi
untuk pembersihan; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga; zat pengering untuk mesin pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:47:49
540   EtiketDID2022035554

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 :

: ISLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat

Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
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perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
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dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
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pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd
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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 ISLA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
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obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
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karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk
penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan
imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan
dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk
pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat
untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam
bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan
selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan farmasi untuk
manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan
paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit
saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan,
ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan hormon;
Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma; Sediaan farmasi untuk
pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan gangguan kardiovaskular,
peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker, penyakit dan gangguan
onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis serta penyakit dan
gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit
dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian farmasi yang terdiri dari
sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis; Sediaan farmasi untuk
penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar),
keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan;
Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi untuk
perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida
yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan
lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS;
Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan
badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan mikroorganisme  untuk penggunaan
medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan
HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan pembasmi tanaman beracun; Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegaran ruangan; Sediaan
penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi;
Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk membasmi gulma; Sediaan untuk
membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus,
bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; Sediaan yang
mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan; Sediaan-sediaan analgesik topikal;
Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
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Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat
pencegah batuk, obat untuk mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan
bronchium; Sediaan-sediaan ilmu kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk
keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-
gangguan atau kondisi syaraf (neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang
kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi kebotakan (alopecia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit gagal jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone
(endocrine); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit hati; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus;
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
sindrom sjorgen; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
bowel; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit
dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan
sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-
sediaan 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk
membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal,
kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-
sediaan untuk medis; Sediaan-sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen
kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi
bau tidak sedap dan bau yang tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan
pribadi); Semprotan mulut mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan
yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet;
Sereal untuk bayi; Sereal untuk jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet
dan gizi; Suplemen diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan
medis; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan
peliharaan dan ternak; Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik;
Suplemen diet yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen
diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-
melahirkan, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen
makanan untuk konsumsi manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal
organik dan non-organik; Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk
mendukung dan mendorong produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi
manusia dalam bentuk teh, kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet);
Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen
makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan
untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan
tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro;
Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi;
Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen
nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
Suplemen tambahan nutrisi; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang
(untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin C; Suplemen zat besi
untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
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keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi
untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair;
Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk
membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan
menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk bayi dan jabang bayi; TONIK
OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita; Tanaman obat cistanche
gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan pengobatan; Tissue yang diresapi
dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan;
Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa resep; Vitamin untuk sendi dan tulang;
Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian pengharum ruangan; Yogurt
untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras,
untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat meningkatkan kemampuan
deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan manusia; abrasive gigi; acai
powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk penggunaan rumah tangga;
aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan
hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk
konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk
makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat tambahan) untuk digunakan
dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-mabuk; agen antileprotik; agen
detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis; agen detoksifikasi klorin untuk
keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan medis; agen diagnostik,
sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk mengobati lesi yang
disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang mempengaruhi organ
pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi sistem saraf perifer; agen
hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk pencitraan ultrasound
diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang
memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan terkontrol
bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
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aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
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selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; kit yang terutama terdiri dari gel
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pembersih dan tisu disinfektan dan termasuk juga masker sanitasi, sarung tangan plastik dan krim tangan yang digunakan
untuk pencegahan kuman; kloral terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi
untuk keperluan dokter hewan; kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres;
kompres mata; kompres obat; kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu
[suplemen gizi]; kontrasepsi kimia; kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak
P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat
diisi, portabel, untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan
yang mengandung obat; krim analgesik topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik
serba guna; krim antijamur untuk keperluan medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim
homeopati untuk penggunaan topikal; krim jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit
hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan
cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan
perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim
tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi;
kulit condurango untuk keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk
keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
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(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil
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kutil; pensil penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata
untuk tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan;
penyegar untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka
yang diresapi dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida
sintetis untuk keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk
menguji keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat
untuk digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis;
perban cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk keperluan hortikultura; pestisida untuk
keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk keperluan dokter hewan; petroleum jelly
untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pewangi rumah tangga; pewangi
sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi untuk pembuangan sampah; pijatan lilin
untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil
penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat untuk keperluan medis; pita/plester elastis
untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester perekat untuk keperluan medis; pita/plester
untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester
jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester perekat; plester perekat untuk keperluan medis;
plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan
farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk membalut; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok
bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok
berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat
digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air
kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas sekali pakai untuk
inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk
inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok tekstil; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; porselen untuk protesa
gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis; preparat kimia untuk
keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk keperluan gigi;
probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk hewan ternak;
probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau menghilangkan
nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi untuk
penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk medis
untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati untuk
keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
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dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
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gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
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sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan kedokteran hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan
ternak; sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk
memberantas dan membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-
sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan
dokter hewan; sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel
untuk keperluan medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan
bedah; semen tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan
ortopedi; semen untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan
analgesik topikal untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan
untuk desinfektan; semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya
untuk penggunaan pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan
herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung
dekongestan; semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih
tangan untuk desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi
udara; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
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diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
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dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===
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Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 10:59:11
540   EtiketDID2022035556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Manyar Permai VI Blok U 5 No. 25 RT. 016 RW. 006, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CYNTHIA YOANA SUKIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LITTLE VIO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Laut Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Daster anak-anak; Mukena; Pakaian Pria; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita; Setelan pakaian main; Sweater

[dimasukkan melalui kepala]; baju setelan; celana panjang; celana pendek; daster; gamis; gaun; jilbab; jumpsuits [pakaian];
kaftan; kaos; kaos polo; kemeja; piyama; rok; sendal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:01:22
540   EtiketDID2022035557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Babakan Tarogong RT. 008 RW. 005 Kel. Babakan Tarogong Kec. Bojongloa
Kaler Kota Bandung. Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat

YANI KARYANI RADDIYAH RACHMAN

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 :

: KARYANI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning & Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Gulai; Bumbu Sate Ayam; Bumbu pecel; Bumbu rendang; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Nasi; Nasi

Kebuli; Nasi Uduk; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran;
bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sop; garam masala; kari; nasi goreng; nasi rawon;
nasi tumpeng; sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:03:35
540   EtiketDID2022035558

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 :

: AEGEA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat

Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
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Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
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listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
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tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
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dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:06:03
540   EtiketJID2022035559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Mitra Sunter Lantai 4 Nomor 04, Jalan Mitra Sunter Boulevar Nomor 16,
Desa/Kelurahan Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14360

PT RASS CORP INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RASS CORP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa investasi permodalan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk perusahaan;

pengelolaan investasi keuangan untuk anak perusahaan dan perusahaan afiliasi sebagai pekerjaan rutin dari induk
perusahaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:06:12
540   EtiketDID2022035560

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Warung Jengkol RT. 004 RW. 004 Kel. Karihkil, Kec. Ciseeng Kab. Bogor, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16120

LULU ILMAKNUNAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  SORIN SKIN   (beserta lukisan logo merk nya)
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat
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; 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 untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis
kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Produk-produk
makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas
bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; 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 untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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 Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum
leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya;
lotion tabir surya; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 tabir surya; serum kecantikan; serum
perawatan rambut; tabir surya; tabir surya tahan air; toner kulit; toner wajah; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:09:36
540   EtiketDID2022035561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. D.I. Panjaitan No. 341 Rt. 001 Rw. 001, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari,
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

dr. Saktrio Darmono, SpBP - RE

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 :

: de' Plastico  Plastic Reconstructive and Aesthetic Clinic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Coklat
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

24/05/2022 11:10:35
540   EtiketDID2022035562

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
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Nama Merek
Tipe Merek :

: AEGIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat

Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan

Halaman 481 dari 932



(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
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gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
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mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:12:05
540   EtiketD102022035563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MULYOSARI UTARA 68 RT.010/RW.001 KELURAHAN KALISARI, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60112

VALENT RICARDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALAMI BOTANICALS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===esensi mint [minyak esensial]; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; 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

24/05/2022 11:15:49
540   EtiketDID2022035565
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. Sholeh Iskandar, perkantoran Bogor Indah Raya Blok C, No.11, Kel. Kedung
Badak, Kota Bogor, Jawa Barat

PT. FORAGRO MITRA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORAMYL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:17:32
540   EtiketDID2022035566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sentraya Lantai 15,
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, RT.3/RW.1,
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, DKI Jakarta

PT Bumi Berkah Boga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sultan Boba
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf kanji terbaca bo ba wang  berarti Sultan Boba dan merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Coklat tua, coklat muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; minuman berbahan dasar

coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan
dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; tapioca pearls (isian untuk minuman boba)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:18:00
540   EtiketDID2022035567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOSSOM GINGER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna putih dengan latar belakang berwarna cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman jus buah; Minuman rasa buah; Minuman ringan

rasa buah, non-alkohol; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Sediaan
untuk membuat minuman; Sirup untuk minuman; bubuk untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; minuman
berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman rasa
buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman sirup buah dengan air;
sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk
minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:18:42
540   EtiketDID2022035568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 99, Daixi, Daishui Village, Dongcheng Street, Huangyan District, Taizhou City,
Wang Yizi
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Zhejiang Province
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bbet
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baskom; Mangkok; Piring; artikel untuk keperluan pembersihan; bak mandi bayi; bak mandi untuk anak-anak; botol; botol

air aluminium; botol air plastik yang dapat digunakan kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali dijual
kosong; botol air terjual kosong; botol minum; botol minuman; botol pendingin; botol-botol plastik; cangkir; cangkir minum
untuk bayi, selain botol; kain untuk membersihkan botol bayi; kuas *; lengan isolasi untuk memegang botol; pemanas untuk
botol susu, bukan listrik; pembuka botol; penyangga botol; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; perangkat pengusir
nyamuk ultrasonik; plug-in diffusers untuk penolak nyamuk; pot; raket nyamuk; sikat botol; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi
untuk bayi; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sisir; sumpit; wadah minuman; wadah plastik untuk
keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah terisolasi termal untuk makanan atau
minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:19:08
540   EtiketDID2022035569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2-6-13, Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo, 104-0031, Japan
YOTSUGI CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46 Lt. 48  Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YS YOTSUGI CO., LTD. & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk plastik setengah dikerjakan; bahan isolasi; bahan isolasi listrik; foil logam untuk insulasi bangunan; isolator untuk

sumber listrik; jaket isolasi untuk pipa; kain isolasi; karet, mentah atau setengah dikerjakan; lembaran karet untuk tujuan
isolasi; sarung tangan isolasi; serat kaca untuk digunakan dalam manufaktur bahan insulasi bangunan===
===Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; alat pengukur dan penguji elektrik
atau magnetik; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; helm pengaman; konektor listrik terisolasi; mesin dan
peralatan distribusi atau kontrol daya; meter resistensi isolasi; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:21:27
540   EtiketDID2022035570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rejegmulya Residence Blok E4 no 4, Desa/Kelurahan Rajeg Mulya,, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15540

Nadeldza Wira Global, Edya Aprilana Prihatin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nadeldza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengencang yang dapat disesuaikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:21:52
540   EtiketDID2022035571

Halaman 486 dari 932



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KARYA BAKTI GG 7 NO 17 RT 6 RW 4 MEDONO, Kota Pekalongan, Jawa
Tengah, 51111

AHMAD MUSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANTHIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Marun, Hitam, Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; lapisan pakaian jadi; pakaian jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:22:20
540   EtiketDID2022035572

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 :

: ISLA CAPRI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;-;-;; ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat

Pemotong Kapalan; Alat Pemotong inti Apel; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas
tangan]; Alat cukur listrik; Alat gulungan pita [alat tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat manikur dan
pedikur; Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan
pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat
pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat
pencacah daging (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat pengebor;
Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikat [pemegang]; Alat pengikis/ pengupas; Alat pengiris untuk keperluan dapur;
Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda;
Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong
memotong keperluan makan; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat potong ulir [perkakas
tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat untuk membuat desain
timbul; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk mengeluarkan biji buah-buahan; Alat untuk
menghilangkan bulu, listrik dan bukan listrik; Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Alat-alat tangan
tungsten carbide; Amplas kaki; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong [perkakas
tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu potong
keramik (manual); Bedog; Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Besi untuk menandai ternak dengan cap; Bit berlubang
[bagian dari perkakas tangan]; Blencong; Bor gurdi tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan;
Buffer kuku; CETOK; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Catok meja; Catok rambut; Cincin pukulan [krakeling];
Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dekol; Dodos; Dongkrak angin yang digerakkan dengan
tangan; Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Gada;
Gagang alat pelebar lubang; Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek dada; Gerek
runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir;
Gobet; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar; Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat;
Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar,
gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup
tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan]; Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM;
Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kelewang; Kepala bor; Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati
[perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki (foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat
kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan]; Kotak pisau silet; Kotak tempat alat-alat cukur; Kulit
pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir [perkakas tangan];
Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Laser hair removal aparat
untuk keperluan rumah tangga; Lesung; Linggis; Lumpang; Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil;
Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat
tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk persegi; Model kaki dari kayu  [perkakas tangan pembuat sepatu];
Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas tangan);
Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu pemahat; Palu
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pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pegangan gergaji; Pelat potong uliran
bergelang; Pelubang tengah (alat tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembelah
buah-buahan (alat tangan); Pembuka kaleng, bukan listrik; Pemoles kuku; Pemoles kuku, listrik; Pemoles kuku, listrik atau
non-listrik; Pemoles kuku, non-listrik; Pemotong nylon; Pemotong penggilingan [perkakas tangan]; Pemotong rambut listrik;
Pemotong spiral untuk sayuran, dioperasikan dengan tangan; Pemotong sumbu (gunting); Pencincang sayuran; Pengasah
dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Pengeriting rambut; Penggali parit (alat tangan); Penggaris siku [perkakas
tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Penghilang bulu menggunakan laser, selain untuk tujuan medis;
Penghilang kapalan dan kalus; Pengikir jarum; Pengiris telur, bukan listrik; Pengkorek Api; Penyambung pahat; Penyebar
[sendok garpu]; Penyemprot ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan
tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Peralatan makan; Peralatan pembuatan tato; Peralatan steril untuk penindik
badan; Peralatan tangan; Perangkat perawatan kuku kaki; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perangkat untuk
perawatan tangan dan kuku, listrik; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Peso; Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-
listrik; Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau
pemangkas tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang
sepatu kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Piso; Pompa air tangan,
cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau,
perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder,
linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer
dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat
tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan
dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi
otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong,
pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas
tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat
pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat
tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan
(alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga
(alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat
tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa
(tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan),
gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat
pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan),
pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat
tangan).; Pompa udara dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); Rautan lilin; SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK
SEMEN; SILET; SISIR BESI; Sabit gagang panjang; Sambungan untuk pegangan bor untuk tap potong ulir; Sapu Api; Sarung
dodos; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok bebek plastik; Sendok besar untuk pengecoran
[alat tangan]; Sendok tuang; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sendok tuang untuk anggur; Senjata yang dipakai pada sisi
badan selain senjata api; Senjata, dioperasikan dengan tangan, untuk mengeluarkan damar; Sepit (Capit Besi Untuk
Pembuatan Golok); Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-setrika
listrik; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; Sisir besar [perkakas tangan]; Sodet (Sendok Penggorengan); Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Sudip/Sodet (alat tangan); Sundung (Alat Angkut); Tali
pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku; Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tanggem; Tangkai
batu asah; Tangkai batu basah; Tesi; Tesi (Sendok); Tisi (Sendok); Tombak untuk menangkap ikan; Transplanters, tangan
dioperasikan; Tuas pengungkit; Utat (Alat Permainan Ontek Dari Kayu); Wakil rahang logam; abrading alat, tangan-
dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk pencampuran cat; aerator rumput, tangan-
dioperasikan; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat catok bubut; alat cukur; alat flaring
[alat-alat tangan]; alat fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat
lansekap tangan dioperasikan; alat listrik dan non-listrik untuk manicure; alat listrik dan non-listrik untuk pedicure; alat makan
daur ulang; alat manikur; alat pedikur; alat pelurus rambut; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat
pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong pizza [bukan elektrik]; alat pemotong plat baja; alat pemotong tangan
dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata pisau; alat penggosok kuku jari;
alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengiris makanan yang dioperasikan dengan tangan; alat pengiris sayuran (non-
listrik); alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat pengupas makanan, alat pengiris
sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan); alat perbaikan otomotif tangan
dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan; alat potong berputar [perkakas
tangan]; alat rantai breaker untuk digunakan dengan rantai sepeda motor; alat rantai keling untuk digunakan dengan rantai
sepeda motor; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap gerbang; alat tabung
pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan dioperasikan untuk
memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk mengiris makanan;
alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk keriting rambut; alat
tangan untuk rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat
tangan tangan dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan];
alat untuk memasukkan angin ban manual; alat untuk menghilangkan bulu, listrik dan non-listrik; alat utilitas (alat tangan) multi
fungsi; alat-alat cukur tubuh listrik; alat-alat cukur wajah listrik; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan mitra sanders makhluk; alat-alat tangan multifungsi; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-
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diisi tas perkakas; alat-alat tangan untuk labu ukiran; alat-alat tangan untuk menghapus mendengar baterai bantuan; alat-alat
tangan untuk perbaikan dan pemeliharaan sepeda; alat-alat tangan untuk seniman; ampelas roda gerinda; anakan, tangan
dioperasikan; aparat cukur, listrik; aparat cukur, non-listrik; aparat elektrolisis untuk hair removal; aparat paste tangan
dioperasikan [tangan-tools]; aparatur cukur; aparatur microblading; aparatur tato kosmetik; aparatus untuk menghancurkan
parasit tanaman, tangan-dioperasikan; arit; asah [tangan alat]; atomizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan pertanian; bagel slicers [pisau]; bar pemotong,
tangan-dioperasikan; batu asah; batu asah baja; batu asah sabit; batu gerinda; bayonet; belati; beliung; bellow menempa
tangan dioperasikan; berhenti wakil benda kerja; besi datar, listrik; besi pelamur [alat-alat tangan]; besi pengasah; betel besi;
bilah gergaji besi; billhooks; bit kawat gigi; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan
tangan); bit untuk latihan tangan; bius kutikula; blok tuas tangan; body piercing instrumen kit; bor  (peralatan tangan); bor
tangan bukan listrik untuk kayu; bor tangan tidak termasuk bor listrik; bor untuk mengukir; botol anggur foil pemotong, tangan-
dioperasikan; braiders rambut, listrik; branders barbekyu; broadaxes; broadforks untuk keperluan pertanian; buffer kuku untuk
digunakan dalam manicure; busur gergaji; cakar daging logam; cake pemotong; cake pisau; cangkul [perkakas tangan];
cangkul penyiangi; celemek alat; celurit; cetakan sepatu [alat tangan]; chain block; chain block electrik; chuck untuk alat-alat
tangan dioperasikan; cincin sabit; clurit untuk rumput [perkakas tangan]; corers sayuran; crimpers rambut, listrik; croppers foto;
darurat pemotong sabuk pengaman; dermographs [tato mesin]; deveiners udang; dibbers, tangan dioperasikan; dicers
makanan, tangan-dioperasikan; dies meninju; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dioperasikan
secara manual grease guns; dioperasikan secara manual kerekan genggam; dioperasikan secara manual penajam tepi untuk
ski dan snowboards; dipanaskan elektrik pengeriting rambut, alat tangan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan katrid, semua
didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; dongkrak manual; drywall elang [alat-alat tangan];
edgers rumput, tangan-dioperasikan; ekspander [tangan alat]; ekstensi bar untuk alat-alat tangan; ekstensi untuk alat-alat
tangan; epilator; es kapak untuk mountaineering; es palu; es pencakar [alat-alat tangan]; es picks; file [alat]; file kaki [pedicure
mengimplementasikan]; file, tangan dioperasikan; frame untuk handsaws; gada; gaffs memancing; gagang pisau; gagang
pisau logam; gala senjata, tangan-dioperasikan; galah berkait / gancu; garpu; garpu biodegradable; garpu daur ulang; garpu
fondue; garpu ikan; garpu kue; garpu makanan penutup; garpu meja; garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver;
garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan]; garpu plastik; garpu rumput; garpu salad; garpu sekali pakai;
garpu siput; garpu ukir; garu [perkakas tangan]; garu alat-alat tangan menjadi; garu golf; garu jebakan pasir; gavels [tangan
alat]; gergaji [perkakas tangan]; gergaji besi; gergaji kayu (alat tangan); gergaji logam-pemotongan; gergaji pit; gergaji potong;
gergaji untuk memotong cabang; gerinda tangan (disk grinda); geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; golok pemotong
daging; grease guns, tangan-dioperasikan; grooving alat, tangan-dioperasikan; gula sendok [alat-alat tangan]; gunting anjing;
gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar pemangkas; gunting bordir; gunting dapur;
gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi;
gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting penjahit; gunting rambut; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting rambut untuk hewan [instrumen tangan];
gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik;
gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik dan baterai bertenaga; gunting rambut,
non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting rumput [instrumen tangan]; gunting saku;
gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk keperluan rumah tangga; gunting untuk
memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*; gunting, tangan dioperasikan; hacksaws;
handsaws; hawks [perkakas tangan]; helikopter sayuran; hidung pemangkas rambut, listrik; hoop pemotong [alat-alat tangan];
hullers strawberry; insektisida penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen alis menusuk; instrumen cukur; instrumen cukur listrik;
instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen labia menusuk; instrumen menusuk alat kelamin perempuan; instrumen
menusuk kelamin laki-laki; instrumen menusuk pusar; instrumen menusuk puting; instrumen pemotong tabung; instrumen
tangan untuk hewan pemotongan tukang daging; instrumen tindik lidah; instrumen tindik telinga; isau dapur untuk mengiris
ikan; isi cutter; jack sepeda motor mengangkat, tangan-dioperasikan; jarum tato; jarum tindik telinga; jenggot gunting, listrik;
jenggot pemangkas, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; jig-gergaji, tangan-
dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk menempatkan alat-alat
tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau cukur; kartrid untuk pisau
cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat tangan]; keburukan bangku;
keburukan logam; keju pesawat, non-listrik; keju slicers, non-listrik; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran
tangan; keriting besi, non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan];
kikir kuku; kikir kuku listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak
kunci pas; kue garpu; kuku oranye tongkat; kulir; kulir [berkebun]; kulir tukang batu; kumis dan jenggot pemangkas; kunci L;
kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel;
kunci pas lonjakan sepatu golf; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; mandolines untuk sayuran mengiris; manikur; manikur dan
pedikur alat; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual
dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan); mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk
serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit; mencukur kit; mengapung [tangan alat]; mengasah
alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau; mesin tato kosmetik; mincers, non-listrik;
model kaki dari kayu yang dioperasikan menggunakan tangan selama pembuatan sepatu; mortir dan alu untuk menumbuk
[alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik;
oranye tongkat [manicure alat]; pahat; pahat pemahat; pahat tanggam; pakai sendok garpu; palu; palu [instrumen tangan];
palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu
tukang batu; palu, tangan dioperasikan; panduan langsing wallpaper [alat-alat tangan]; papan amril; parang; pasta pemotong,
tangan-dioperasikan; pedang; pedang Jepang; pedang pendek; pedicure set, listrik; pegangan kayu untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan ratchet; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan;
pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu tangan tangan
dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk instrumen cabang untuk berdebar daging; pelunak daging dalam bentuk palu
dapur; pelurus rambut, listrik; pemangkas jenggot; pemangkas jenggot, non-listrik; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkas rambut, listrik; pemangkas rambut, listrik atau non-listrik; pemangkas rambut,
listrik dan baterai bertenaga; pemangkas-pemangkas rambut kaki listrik; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan];
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pemangkasan pisau; pembuka tiram; pemegang alat; pemegang bor [alat-alat tangan]; pemegang pisau menyelam; pemetik
buah [alat-alat tangan]; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong bawang putih, non-
listrik; pemotong foil; pemotong goreng Prancis, tangan-dioperasikan; pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra
menjadi alat-alat tangan; pemotong pancing; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan; pemotong pipa (alat tangan);
pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong pizza; pemotong pizza, non-listrik; pemotong rumput, tangan-dioperasikan;
pemotong sayuran; pemotong tabung (Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotong-pemotong rambut listrik
dan pemangkas-pemangkas rambut listrik; pemotong-pemotong rambut pada lubang hidung (nostril) listrik; pemotongan
panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur
penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku,
tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan]; pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencakar tangan dioperasikan untuk
hewan menguliti; pencakar tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan];
pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan; pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-
alat tangan]; pengeriting bulu mata; pengeriting mentega; pengeriting rambut, alat tangan; pengeriting rambut, listrik, alat
tangan; pengeriting-pengeriting bulu mata listrik (alat tangan); penggali [perkakas tangan]; penggali gulma, tangan-
dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku hewan
bertenaga baterai; penggiling kuku hewan, listrik; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengiris keju (bukan listrik);
pengolah makanan, tangan-dioperasikan; pengoles mentega; pengupas buah, non-listrik; pengupas kentang, non-listrik;
pengupas pisau; pengupas sayur, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan
untuk keperluan pertanian; perajang bawang putih, non-listrik; perajang bawang, bukan listrik; perajang, tangan dioperasikan;
peralataan penataan rambut; peralatan berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan
dengan tangan; peralatan dan perkakas pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian
yang dioperasikan dengan tangan; peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan pencabutan untuk perawatan
kosmetik alis; peralatan pencabutan, listrik dan non-listrik, untuk perawatan kosmetik alis; peralatan tangan yang dapat
dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan;
perkakas tangan untuk memotong, mengebor, menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pesawat Katsuo-bushi
[pesawat non-listrik untuk mengelupas blok bonito kering]; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok kering bonito; pickles
mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus; pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau
berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau
cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau
daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong; pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau
ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju; pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat
tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat; pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau
meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja, garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk
bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam; pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit
Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah
tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran; pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau
scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam, pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat
tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji
tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan
dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur; pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur
listrik dan gunting-gunting rambut listrik; pistol baut captive untuk hewan menakjubkan; pita ikan untuk menarik kabel; polishing
setrika [kaca alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; prods sapi, listrik;
prods ternak, tangan-dioperasikan; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan];
pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik; rambut pendinginan besi untuk pengkondisian rambut;
reamers; rem tangan dioperasikan untuk lentur lembaran logam; reversible rachet handle; riveters [tangan alat]; roda asah
(alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan; sabit; sabit menangani, bukan dari logam;
sabuk alat; sanders, tangan dioperasikan; sarung pedang pedang; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; sauna ladle; scaler
ikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; sekop salju;
senapan (alat tangan); sendok *; sendok batubara [alat-alat tangan]; sendok beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-
alat tangan]; sendok biodegradable; sendok daur ulang; sendok dessert; sendok es krim; sendok garpu biodegradable; sendok
garpu dari logam mulia; sendok garpu ergonomis untuk anak-anak; sendok garpu plastik; sendok garpu, garpu dan sendok;
sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok jeruk; sendok kopi; sendok kopi [alat-alat tangan]; sendok makanan anjing [alat-alat
tangan]; sendok meja; sendok meja stainless steel; sendok meja sterling silver; sendok pakai; sendok plastik; sendok souvenir
kolektor; sendok sundae; sendok sup; sendok teh; sendok uang; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan [alat-
alat tangan]; sendok yang terbuat dari logam mulia; sendok yang ujungnya lembut untuk digunakan bayi, balita dan anak-
anak; senjata tindik telinga; serap [tangan alat]; set manicure listrik; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika
crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas
menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil
perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas tangan]; shredders daging [alat-alat tangan]; silet; singkatan jack tangan; slicers
keju; slicers pizza; slicers sayuran; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spatula
seniman untuk lukisan lilin panas; spatula untuk digunakan oleh seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin
panas untuk digunakan oleh seniman; spokeshaves [tangan alat]; steak pisau; styling rambut rambut listrik; tabel garpu dari
logam mulia; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang
pengaturan; tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat
untuk keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan
industri; tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *;
tangan seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tato aparat untuk perawatan kosmetik alis; telinga
pemangkas rambut, listrik; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tepung sendok [alat-alat tangan]; ternak menandai
alat; ternak menguliti instrumen; tindik telinga aparat; tipis-berbilah pisau dapur; tombak; tombak untuk penangkapan ikan
komersial; tongkat; tongkat pedang; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal
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[alat-alat tangan]; vaporizers tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau komersial; vaporizers yang dioperasikan
dengan tangan untuk keperluan pertanian; vises mitra menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wakil
rahang; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; wallpaper smoothers [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah batu]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:25:18
540   EtiketDID2022035573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya I No.19 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
PT MEGA FINANCE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEGA FINANCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : YELLOW, ORANGE, DEEP ORANGE, DARK GREY DAN LIGHT GREY
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 36, 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis kantor; amplop [alat tulis]; barang-barang cetakan; brosur; kalender meja; kantong belanja dari plastik; kantong

kertas; kartu nama; katalog; lembaran kertas [alat tulis]; pamflet; tanda pengenal kertas===
===Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan promosi
dan iklan melalui internet; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online===
===Fasilitas pembiayaan dan permodalan; analisa keuangan; jasa pembiayaan kendaraan; jasa pembiayaan peralatan;
layanan pembiayaan; layanan pembiayaan dan pinjaman; pembiayaan mobil; pembiayaan multiguna; pembiayaan pembelian
konsumen; pembiayaan pinjaman; pembiayaan piutang usaha; pembiayaan sewa; sewa pembiayaan; urusan keuangan===
===Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; transfer informasi dan data melalui
layanan online dan Internet; transmisi informasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:27:21
540   EtiketDID2022035574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: apartemen teluk intan tower sapphire lantai 8 AM kel pejagalan kec penjaringan
jakarta utara dki jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

PT ZHONGYA ECOMMERCE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Baju Batabue; Baju Hangat; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju

Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk wanita; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan
panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur; Baju wanita; Bantalan
anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat
(bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru
Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian
dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian));
Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian);
Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus
pakaian; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju);
Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian];
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; 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, 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 anti
keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin;
Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian
ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits); Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian
luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian
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pramuka; Pakaian renang; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita
jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus
yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,
t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha
(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Peukayan Daro Baro (Pakaian
Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Singkot (Ulos
Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater berkerah tinggi tanpa kancing
yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater tanpa
kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala;
Tali penyandang untuk 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 wanita (pakaian); Tunik jumbo
(pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan
baju tanpa lengan; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju berburu; baju berkerah; baju dalam; baju hamil;
baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju memancing; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju santai;
baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; ban
lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian];
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat;
bawahan sebagai pakaian; bodices [pakaian dalam]; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian];
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki
[pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemisettes [bagian depan baju];
dasi (pakaian); earbands [pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun jumper (baju hangat); 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 [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [pakaian]; ikat
pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala
[pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; 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 [pakaian bisnis]; jeogori [pakaian
dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong
untuk pakaian; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki baju pria; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian);
kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset
[pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); kurta (pakaian); lapisan siap pakai [bagian dari
pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja
sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian;
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muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis; pakaian dalam;
pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian
dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam
rajutan; pakaian dalam sekali pakai; 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 denim; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan
latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; 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 pendaki; pakaian
pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; 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 untuk wanita; pakaian ringan; 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 untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
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 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;
paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lutut [pakaian]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian];
sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk
pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian santai; set pendek [pakaian]; setelan baju
(sweat suits) sweater; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian];
sriwal (pakaian); sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; tali bra [bagian dari pakaian];
tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian];
tubuh [pakaian]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:36:26
540   EtiketDID2022035577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. Sholeh Iskandar, perkantoran Bogor Indah Raya Blok C, No.11, Kel. Kedung
Badak, Kota Bogor, Jawa Barat

PT. FORAGRO MITRA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORAMIDA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:37:10
540   EtiketJID2022035578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Alfaka IX No.122, Kota Medan, Sumatera Utara, 20241
MHD. AZIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: m-ojek
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange muda, orange tua dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyedia Transportasi; Jasa transportasi; Pemesanan untuk jasa transportasi; jasa pemesanan transportasi; jasa

transportasi angkutan darat; jasa transportasi barang-barang; jasa transportasi perahu layar; mengatur layanan transportasi
penumpang untuk orang lain melalui aplikasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:39:32
540   EtiketDID2022035581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Gading Bukit Indah, Jalan  Bukit Gading Raya Blok V No. 10, Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

PT NANA TREND LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Alfonso Napitupulu S.H., M.H.
Komplek Gading Bukit Indah Blok V15  Jalan Bukit Gading Raya  Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dude Di Dam
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki untuk anak-anak; kaus; kaus kaki anak-anak; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar

untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:42:55
540   EtiketDID2022035582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sekata Gg. Seroja No. 33 Medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20117
RIZALDI LUBIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Amanda Snack Box
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Terang dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:44:47
540   EtiketJID2022035583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Tembalang Pesona Asri Blok G No. 15  RT.002 RW.004, Kramas,
Tembalang, Kota Semarang - Jawa Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50278

YUSUF ANDI FRIYANTO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Prasetya M.Si
 Gajahmada Plaza Lantai 2 D-17-18   Simpang Lima, Semarang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBEK GEMUK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Restoran; Tempat

penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan
minuman; layanan reservasi restoran; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:47:09
540   EtiketDID2022035585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. auri no. 4 rt 047 /rw 010 kelurahan klegen kecamatan kartoharjo, Kota Madiun,
Jawa Timur, 63117

haniif kisbullah aulia ibrahim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: etawa gamat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru muda, biru tua, kuning emas, putih dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu

pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; susu bubuk kambing untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:48:00
540   EtiketDID2022035586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
PT Wings Surya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERFUME BOOST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembilas kain; Pemutih pakaian; Penyegar kain
untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun; Sediaan penghilang noda untuk keperluan
laundry; Standar pelembut kain; bahan-bahan dan sediaan pembersih; cairan pembersih; cairan penghilang noda; deterjen;
deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; kain
diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; 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; kondisioner kain; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; parfum; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; produk sabun;
sabun beraroma; sabun cair untuk binatu; sabun deterjen; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan untuk kain; wangi-wangian; wewangian; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:56:46
540   EtiketDID2022035588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Revenue Tower Lt 12, SCBD, Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Drinkindo Sukses Makmur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: On The Rocks + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman arak anggur yang dilindungi oleh sebutan asal "Cognac"; Minuman beralkohol (kecuali bir); Minuman brendi;

Minuman wine; Rum (minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Tequila; Vermouth (sejenis wine);
Vodka; Wiski (single malt whisky); gin (minuman beralkohol); grappa (minuman beralkohol); liqueurs (minuman beralkohol);
pure malt whisky (minuman beralkohol); sake (minuman beralkohol); soju [minuman arak suling khas Korea]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:57:34
540   EtiketDID2022035589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JI. Janur Indah VI LA. 18/15 RT. 003/ RW. 018  Kel. Kelapa Gading Timur Kec.
Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Adam Alexander Partawidjaja

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 :

: DELIZIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:58:58
2021-146156 24/11/2021 JP

540   EtiketDID2022035590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2-6, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108-0073
TATSUNO CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nabila Ambadar S.H., LL.M.,
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUMINOUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LUMINOUS = Merupakan suatu penamaan / constitutes a naming
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih / Red, Black and White
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin pengisian bahan bakar Bensin; Mesin pengisian bahan bakar untuk stasiun pengisian bahan bakar; Peralatan

pasokan bahan bakar untuk bahan bakar gas cair di stasiun pengisian bahan bakar; Peralatan pasokan bahan bakar untuk
gas alam terkompresi atau gas hidrogen di stasiun pengisian bahan bakar; Peralatan pasokan bahan bakar untuk memasok
bensin di stasiun pengisian bahan bakar; Pompa bahan bakar minyak untuk stasiun pengisian bahan bakar; Pompa bensin
untuk stasiun pengisian bahan bakar; injeksi bahan bakar; mesin penjual===
===Alat pengukur bensin; Alat pengukur gas; Alat pengukur untuk  gas alam terkompresi (CNG); Alat pengukur untuk bahan
bakar gas cair (LPG); Alat pengukur untuk cairan; Alat pengukur untuk gas; Alat pengukur untuk gas alam cair (LNG); Alat
pengukur untuk gas hidrogen; Alat pengukur untuk padat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 11:59:45
540   EtiketDID2022035591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 33-11, EBISU NISHI 1-CHOME,
SHIBUYA-KU, TOKYO,
JAPAN

SHIMADAYA CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter huruf Jepang Taiko-ban
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca Taiko-ban : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu mie kuah; Mie; Mie beras cina; Mie jepang; Pasta; Sediaan sereal; Spageti yang belum dimasak; bumbu; kecap;

kecap [soy sauce]; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makanan
siap saji berbahan dasar mie; makaroni; mie Cina; mie instan Cina; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie udon; mie
udon instan; rempah-rempah; saus [bumbu]; saus pasta; spaghetti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:02:57
540   EtiketDID2022035592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Samanea Wholesale Market Nomor C 132, Jalan Suvarna Sutera Boulevard, Kel.
Pasir Gadung, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten

C.V. ZNT LOGISTIK

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 :

: Z & T
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; hitam; kuning; biru
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; Bakiak dan sandal gaya Jepang; alas kaki; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki,
yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; sandal; sandal bakiak; sandal bayi; sandal hak tinggi; sandal jepit
[alas kaki]; sandal pakai; sepatu; sepatu hak tinggi; sepatu kerja; sepatu lari; sepatu olahraga; sol alas kaki; sol sandal; sol
untuk sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:07:35
540   EtiketDID2022035593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Syailendra No. 46 B, RT.005 RW.004, Sukawarna, Sukajadi, Kota
Bandung, Jawa Barat

YENLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITWEAR STUDIO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, Putih, Hitam, Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Celana jeans; Celana panjang denim; Jaket Jeans; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian

olahraga; Rok Jeans; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; bra olahraga; celana olahraga; celana pendek denim; gaun
denim; jaket denim; jaket olahraga; kaos oblong; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; mantel olahraga; pakaian denim; pakaian
untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; rok denim; rompi olahraga; sepatu olahraga; seragam olahraga;
setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; singlet olahraga; tank top untuk olahraga; topi olahraga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:08:42
540   EtiketDID2022035595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalisosok Kidul No. 2, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60175
PT Wings Surya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERFUME BOOSTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi;
Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembilas kain; Pemutih pakaian; Penyegar kain
untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Pewangi pakaian; Sabun; Sediaan penghilang noda untuk keperluan
laundry; Standar pelembut kain; bahan-bahan dan sediaan pembersih; cairan pembersih; cairan penghilang noda; deterjen;
deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen untuk keperluan rumah tangga; kain
diresapi dengan deterjen untuk dibersihkan; 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; kondisioner kain; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; parfum; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika; produk sabun;
sabun beraroma; sabun cair untuk binatu; sabun deterjen; sabun wangi; sabun-sabun; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan untuk kain; wangi-wangian; wewangian; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:09:54
540   EtiketDID2022035596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Ea - 11 Langenharjo, Grogol, Sukohardjo, Jawa Tengah
ANDRI SANTOSO

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 :

: DAMBELL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karung plastik; marquee [tenda]; tali; tali untuk tenda; tenda *; tenda dan terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat

dari bahan yang dilapisi plastik; tirai luar dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:14:49
540   EtiketJID2022035597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bend Hilir X No. 2 RT/RW:001/003 Kel. Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210

Muhammad Rifqi Shadiqin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Hijau muda, Hijau tua
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:21:14
540   EtiketJ052022035599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LEBAK JAYA I NO.064 RT/RW. 030/ 008 KEL. SEI SELAYUR, Kota Palembang,
Sumatera Selatan, 30118

ANDRE HERMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wenda Andre Laundry
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa membersihkan sofa; Jasa membersihkan tempat tidur; Membersihkan kereta bayi; layanan kebersihan domestik;

membersihkan karpet dan permadani; membersihkan lantai; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-
barang tekstil untuk digunakan kembali; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; pembasmian kuman; perbaikan dan
pemeliharaan furnitur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:26:21
540   EtiketDID2022035600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JAGALAN RT.004/RW.003, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181
PT AFALIA AGRO JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SQUATOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PT Singkatan Dari Perseroan Terbatas (PT ALFALIA AGRO JAYA)
591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, HIJAU CAMPURAN BIRU, PINK MUDA, CREAM, PUTIH DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); herbisida; herbisida untuk

keperluan pertanian; pembasmi hama tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:27:55
540   EtiketJID2022035601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Simatupang Lt. 6, Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT. XOLARE RCR ENERGY

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 :

: XOLABIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi, peralatan pembangkit listrik dan peralatan; jasa

konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi
bangunan dan struktur lainnya; konstruksi jalan; konstruksi struktur untuk pengangkutan gas alam; konstruksi struktur untuk
penyimpanan minyak mentah; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi di bidang konstruksi,
perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan
informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web;
pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan; pemasangan utilitas di lokasi
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konstruksi; pengaspalan; pengaspalan jalan; penyediaan informasi konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan peralatan elektrik;
perbaikan atau pemeliharaan peralatan konstruksi; perbaikan dan pemeliharaan generator listrik; perbaikan dan pemeliharaan
peralatan listrik; perbaikan instalasi pasokan energi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:37:24
540   EtiketDID2022035602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Cidayu, Jl. Flamboyan A.I No. 10, Rt.02 Rw.07 Kel. Margadadi, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

H. SALIM VIVA RAYASA, SP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEENSAE CAT DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, ungu, kuning, hitam, merah, abu abu
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===[pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; kertas pasir [sampah] untuk hewan peliharaan; pasir untuk toilet hewan

peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:39:09
540   EtiketDID2022035604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JAGALAN RT.004/RW.003, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181
PT AFALIA AGRO JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TON UP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PT Singkatan Dari Perseroan Terbatas (PT ALFALIA AGRO JAYA)
591 Uraian Warna : KUNING, MERAH, HIJAU CAMPURAN BIRU, PINK MUDA, CREAM, PUTIH DAN ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); herbisida; herbisida untuk

keperluan pertanian; pembasmi hama tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:41:38
540   EtiketJID2022035605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gunung Sanghyang No. 98 X, Lingkungan Kesambi, Kabupaten Badung, Bali,
80361

PT Warna Warni Bali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STYLE PARK 1
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata

pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; jasa retail sehubungan dengan penjualan
pakaian luar, celana terusan, mantel panjang, celana, parka, petikot, pinafor, ponco (baju selimut), pulover, piyama, sandal,
sari, sarung, selendang, syal, kemeja, sepatu, kemeja lengan pendek, shoulder wrap (bungkus bahu), topi mandi, singlet, rok,
masker tidur, sandal selop, blus lindung (smok), kaus kaki, jersi olahraga, sepatu olahraga, stoking, jaket yang diisi, jas,
pelindung matahari, bretel, baju hangat, baju renang, kaus oblong, topi tinggi, celana panjang, turban, pakaian dalam, celana
kolor, celana dalam; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki penghangat, legging, legging, kostum
topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa retail sehubungan dengan penjualan
pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi,
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celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown,
penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala,
kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:43:38
540   EtiketDID2022035606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Mutiara Blok. BE.1 RT/RW 025/011, Kel/Desa Banjarbendo, Kec. Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61225

NOER ARDIANSYAH JEFRY HARYADI, S.I.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Bubuk tembakau; Geretan; Hookah (shisha); POD vape; Perasa, selain minyak

esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; asbak, bukan dari logam mulia, untuk
perokok; batu api untuk korek api; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu; corong rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok
elektronik]; filter rokok; filter tembakau; kertas rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; korek api untuk perokok [korek
api rokok], selain untuk mobil; kotak rokok; kreteks; lem cerutu; pemantik rokok elektronik; perangkat merokok elektronik;
perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok filter;
rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:44:59
540   EtiketDID2022035607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Basuki rahmat Rt.03 Rw.02 Ds.Klitik Kec.Wonoasri Kab.Madiun, Kabupaten
Madiun, Jawa Timur, 63157

Andika Wardani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIRCLES
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Circles = Lingkaran-lingkaran
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 rajut
dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo;
pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam,
rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; rompi; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:45:06
540   EtiketDID2022035608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PINUS I BLOK E NO. 639 CIPONDOH INDAH, KECAMATAN CIPONDOH,
KOTA TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15148

CV USE ME KARYA MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sanno
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 501 dari 932



566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Putih, Merah & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring; agen pembilas pencuci piring; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci

piring dalam bentuk gel; deterjen piring; 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; sabun cair untuk mencuci piring; sediaan pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:46:07
540   EtiketDID2022035609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Mutiara Blok. BE.1 RT/RW 025/011, Kel/Desa Banjarbendo, Kec. Sidoarjo,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61225

NOER ARDIANSYAH JEFRY HARYADI, S.I.Kom

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAIRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Bubuk tembakau; Geretan; Hookah (shisha); POD vape; Perasa, selain minyak

esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk tembakau; asbak, bukan dari logam mulia, untuk
perokok; batu api untuk korek api; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cerutu; corong rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok
elektronik]; filter rokok; filter tembakau; kertas rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; korek api untuk perokok [korek
api rokok], selain untuk mobil; kotak rokok; kreteks; lem cerutu; pemantik rokok elektronik; perangkat merokok elektronik;
perasa, selain minyak atsiri, untuk tembakau; pipa tembakau; produk-produk tembakau; rokok; rokok elektronik; rokok filter;
rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:47:46
540   EtiketDID2022035610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Palma C7 No. 10, RT.011 RW.004, Babat Jerawat, Pakal, Kota Surabaya,
Jawa Timur

PT. PIONIR VISUAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGNUS
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; Kabel HDMI; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel USB; Pengonversi; Pengonversi AC / DC;

Perluasan dan penambahan jangkauan akses jaringan; Splitter hdmi; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor
ethernet; adaptor kabel; adaptor listrik; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama terdiri dari chip semikonduktor, rakitan
papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chipset grafis definisi tinggi; kabel antarmuka multimedia definisi tinggi; kabel data; kabel
daya; kabel ethernet; kabel komputer; kabel listrik; kabel transmisi data; kabel vga; kabel-kabel; komputer mini; komputer
tablet; konverter analog-ke-digital; konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter frekuensi; konverter
tingkat; konverter, listrik; papan sirkuit; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit
tercetak; papan sirkuit tercetak menggabungkan sirkuit terpadu; papan sirkuit terintegrasi; pasang adaptor; pemisah berkas
gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pengontrol ethernet; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer,
yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol memori, pengontrol periferal komputer dan pengontrol grafis; rakitan port akses
daya listrik; repeater; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater multiport; sakelar elektromagnetik; sakelar
elektronik; sakelar frekuensi tinggi; sakelar listrik; saklar elektronik semikonduktor; saklar jaringan komputer, router, dan
adaptor; saklar listrik; switch ethernet===

Halaman 502 dari 932



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:49:14
540   EtiketJID2022035611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Puyuh V Blok KF No.28 Kelapa Gading Permai, Kelapa gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

Ir. Iwan Sugiarto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UMC Brain Development Programme
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Program Pengembangan Otak
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau

jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; layanan game disediakan secara online
dari jaringan komputer untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara
olahraga langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran;
persiapan kursus dan ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:49:52
540   EtiketDID2022035612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Cidayu, Jl. Flamboyan A.I No. 10, Rt.02 Rw.07 Kel. Margadadi, Kec. Indramayu,
Kabupaten Indramayu, Jawa Barat

H. SALIM VIVA RAYASA, SP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEENTOP CAT DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, ungu, kuning, hitam, merah, abu abu,

hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===[pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; kertas pasir [sampah] untuk hewan peliharaan; pasir untuk toilet hewan

peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:51:12
540   EtiketDID2022035613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.2, ZUONAN RD., NANZI DIST., KAOHSIUNG CITY 81126, TAIWAN (R.O.C.)
CPC CORPORATION, TAIWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CPCLUBE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Minyak pelumas sintetis; Oli pelumas; Oli roda gigi sintetis; cairan pelumas mesin potong; cetakan

pelepasan minyak; gemuk industri; minyak industri; minyak mineral; minyak pendingin; minyak tekstil; minyak untuk
pengerjaan logam; oli motor; oli roda gigi===

Halaman 503 dari 932



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:51:16
540   EtiketJID2022035614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 18 PARC PLACE, SCBD, TOWER B LANTAI 2, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53,
JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190

PT. ISHANA RAIYA PRATIBHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yudhi Bimantara S.H., M.H.,
World Capital Tower, 11Th Floor – Unit 12, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot
B, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12950, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEXICONCERT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Maroon, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Layanan reservasi untuk tiket konser, tiket pertunjukan dan tiket teater;

Merencanakan, memproduksi dan melaksanakan konser, acara hiburan dan hiburan; Pengaturan dan penyelenggaraan
Konser; Pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan, konser, pertunjukan, kontes, permainan, dan tur; hiburan dalam sifat
pertunjukan konser; jasa hiburan dalam bentuk pertunjukan konser; jasa konser musik; layanan orkestra dan konser; mengatur
dan melakukan acara, pertunjukan, konser, pertunjukan, dan pertunjukan live; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan
melakukan konser musik; mengatur konser; mengatur, menyelenggarakan dan mengorganisasi konser; organisasi konser
musik; organisasi konser musik untuk tujuan amal; organisasi pertunjukan dan konser; pelaksanaan konser; pemesanan
konser; pemesanan tiket untuk konser musik atau acara musik; penampilan konser; penyediaan informasi yang berkaitan
dengan pertunjukan secara langsung, konser musik secara langsung; produksi konser musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:53:26
540   EtiketJID2022035615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 22-24 RT 001 RW
004 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11480

PT. Arcon Griya Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARCON Griya Persada
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===manajemen real estat dan perumahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 12:57:33
540   EtiketDID2022035616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.2, ZUONAN RD., NANZI DIST., KAOHSIUNG CITY 81126, TAIWAN (R.O.C.)
CPC CORPORATION, TAIWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rulita Windawati Mongan S.Kom
PT. KARYA PATEN INDONESIA  Centennial Tower, 29 Floor Unit D-F,   Jl. Jend.
Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta Selatan 12930,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CPCLUBE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gemuk pelumas; Minyak pelumas sintetis; Oli pelumas; Oli roda gigi sintetis; cairan pelumas mesin potong; cetakan

pelepasan minyak; gemuk industri; minyak industri; minyak mineral; minyak pendingin; minyak tekstil; minyak untuk
pengerjaan logam; oli motor; oli roda gigi===

Halaman 504 dari 932



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:10:27
540   EtiketJID2022035617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Sentraya Lantai 15,
Jl. Iskandarsyah Raya No. 1A, RT.3/RW.1,
Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, DKI Jakarta

PT Bumi Berkah Boga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sultan Boba
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf kanji terbaca bo ba wang  berarti Sultan Boba dan merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Coklat tua, coklat muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Jasa
penyewaan gedung untuk tempat konser; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi;
Layanan perhotelan (hospitality); Perhotelan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan
dan minuman; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa katering; jasa
restoran; layanan bar; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan hotel; layanan hotel,
motel dan resor; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan
makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat
perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan
dengannya; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:20:25
540   EtiketDID2022035619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Kelapa Gading (Rukan INKOPAL) Blok C/48, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading,
Jakarta Utara
, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AGROSID MANUNGGAL SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAENAN 348 CR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===benih untuk ditanam; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; bibit; bibit

tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:24:18
540   EtiketDID2022035620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gending , Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67272
PT SASA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASA SAHAM + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

Halaman 505 dari 932



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Coklat, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring sosial melalui internet;

perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat
seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak pengembangan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:27:17
540   EtiketDID2022035621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Pondok Jati CC/12A , Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257
Anddy Anto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUAPADD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; KUNING; PUTIH; ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin kincir air untuk tambak udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:27:57
540   EtiketDID2022035622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A.yani GgI/3C Denpasar BR/Link Wanasari Kelurahan Dauh Puri Kaja
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali

Syarifuddin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARAMAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:37:26
540   EtiketDID2022035623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A.yani GgI/3C Denpasar BR/Link Wanasari Kelurahan Dauh Puri Kaja
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali

Syarifuddin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARAMAO ROOT OIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:42:03
540   EtiketDID2022035624

Halaman 506 dari 932



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Griya Upakara, LT 3 Unit, Jl Cikini IV No. 10, RT015 RW005 Kel. Cikini, Kec.
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT BASARIYAT ANOUR TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PALMIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam #000000 Merah #ff0000
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kacamata; Kacamata anti silau; aksesoris kacamata; kacamata; kacamata anak; kacamata dan kacamata hitam;

kacamata debu; kacamata hitam resep; kacamata lihat dekat; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata olahraga;
kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata optik; kacamata pelindung debu; kacamata
resep; kacamata untuk membaca; kasing untuk kacamata hitam dan kacamata pelindung; kotak kacamata; lensa kacamata
hitam; lensa kacamata kosong; lensa untuk kacamata; tali kacamata; tas kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:45:28
540   EtiketJID2022035625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mitra Sunter Boulevard No. 16 RT. 9/RW. 11, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Kota
Jakarta Utara ? DKI Jakarta 14360, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14360

PT GLOBAL SERVICE INDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : huruf kapital berwarna putih, background hijau susu, jenis font Eurostile Black
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia (HCM)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:45:56
540   EtiketDID2022035626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayor Mansu Dusun Cimande Desa Sindang Pakuon Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang 45364, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, 45364

CV. TIRTA GUNA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B - Water
Merek Kata

566 Arti Bahasa : water artinya air
591 Uraian Warna : orange dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:48:15
540   EtiketDID2022035627

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan A.yani GgI/3C Denpasar BR/Link Wanasari Kelurahan Dauh Puri Kaja
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali

Syarifuddin

Halaman 507 dari 932



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARAROOT OIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:48:33
540   EtiketJID2022035628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gending, Gending, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67272
PT SASA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASA SAHAM (Sahabat UMKM) + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Coklat, Kuning Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan kursus pelatihan; Pembinaan berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan UMKM; Pendampingan

[pendidikan dan pelatihan]; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; penyediaan loka karya dan seminar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:50:14
540   EtiketDID2022035629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Kelapa Gading (Rukan INKOPAL) Blok C/48, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AGROSID MANUNGGAL SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOGON 255 CR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===benih untuk ditanam; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; bibit; bibit

tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:50:15
540   EtiketDID2022035630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku
Tokyo 104-0061,
Japan

Shiseido Company, Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INTENSE ENRICHING SERUM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : INTENSE ENRICHING SERUM : merupakan suatu penamaan.
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591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan pemeliharaan gigi; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; kapas untuk keperluan kosmetik;

kosmetik; kuku palsu; sabun-sabun; wewangian, wewangian dan dupa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:50:15
540   EtiketD082022035630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.GRIYA BUKIT MAS II  B.2/12 RT.005 RW.020 KEL.CIBEUNYING
KEC.CIMENYAN KAB.BANDUNG , Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 00

DEA RAHMAWATI, S.IP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHABELLE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN COKLAT
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; Esensi untuk keperluan kosmetik; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder
dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker pelembab kulit;
Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Produk
kosmetik; Toner cair (Kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter
untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel penyamakan [kosmetik]; 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 dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik untuk
kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kulit untuk keperluan
kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim,
minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
wangi untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; sabun mandi; 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 untuk rambut
dan kulit kepala; sediaan mandi busa 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; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:54:21
540   EtiketJID2022035631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Residence One, Red Diamond VI/3
BSD, Kelurahan Jelupang, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15332

Ahmad Habibie, Vania Vionita Amalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Al Qonitat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Al Qonitat adalah wanita/muslimah yang taat ; terjemahan dari bahasa Arab
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591 Uraian Warna : Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus secara online; Jasa pendidikan yang disediakan oleh sekolah kecantikan; Jasa sekolah kecantikan; Jasa

sekolah taman kanak-kanak; Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan
seminar-seminar untuk pelanggan semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level
dewasa; Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan lokakarya di bidang pengasuhan
anak; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Sekolah; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan program di tingkat pasca-sekolah menengah
dan universitas; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk
pengembangan kurikulum untuk para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan
penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; kursus
pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan
oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan
yang disediakan oleh sekolah menengah pertama; layanan sekolah asrama; layanan sekolah bahasa; mengajar di sekolah
dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang
manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan kursus sekolah harian untuk orang dewasa; menyediakan kursus
pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau
pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan papan dan penginapan untuk siswa asing dalam rangka
layanan pendidikan sekolah asrama; menyediakan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan
amal; menyediakan perlengkapan sekolah untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; pendampingan
akademik anak usia sekolah; pendidikan di bidang manajemen bisnis; pendidikan sekolah asrama; penyediaan jasa-jasa
hiburan yang mendidik untuk anak-anak pada pusat-pusat kegiatan setelah sekolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 13:58:16
540   EtiketDID2022035632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POPUP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk

membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman cokelat;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat
dan teh; Minuman kakao; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh
dengan atau tanpa susu; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat
minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat;
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 kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman biji kakao; 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 teh; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi
dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang
terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao
bubuk untuk membuat minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; sediaan minuman kakao;
sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:06:23
540   EtiketDID2022035634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 33-11, EBISU NISHI 1-CHOME,
SHIBUYA-KU, TOKYO,
JAPAN

SHIMADAYA CORPORATION
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter huruf Jepang Shin-uchi
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca Shin-uchi : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu mie kuah; Mie; Mie beras cina; Mie jepang; Pasta; Sediaan sereal; Spageti yang belum dimasak; bumbu; kecap;

kecap [soy sauce]; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makanan
siap saji berbahan dasar mie; makaroni; mie Cina; mie instan Cina; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie udon; mie
udon instan; rempah-rempah; saus [bumbu]; saus pasta; spaghetti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:07:14
540   EtiketJID2022035635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Crystal 8 Nomor 10 – 11, Alam Sutera,
Jalan Bhayangkara Pusdiklantas, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. Astana Digital Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmi Assegaf S.H.,M.H.
Pacific Patent Multiglobal DIPO Business Center Lt. 11, Jalan Jend. Gatot Subroto
Kav. 51-52, Jakarta Pusat- 10260 Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNIA MENCEKAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa hiburan, yaitu menyediakan acara hiburan langsung; jasa hiburan, yaitu produksi acara hiburan langsung;

memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; mengatur dan
melakukan acara hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:10:19
540   EtiketDID2022035636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Naripan No.47
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRIORITY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal [furnitur]; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Kantong tidur untuk berkemah; Keranjang dengan tutup; Lemari

belajar; Lemari buku; Rak dorong; Tempat tidur per (spring bed); alas tidur [tikar atau bantal]; bangku [furnitur]; bantal; boks
untuk bayi; cermin toilet; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan untuk pakaian; guling; jemuran; jemuran aluminium;
kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; kasur; kasur jerami; kasur pegas;
keranjang, bukan dari logam; kursi; lemari; lemari arsip; lemari berlaci; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari indeks
[furniture]; lemari kartu indeks; lemari obat; lemari pakaian; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet;
meja; meja belajar; meja kerja; meja makan; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang,
gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik;
perabotan; rak; rak majalah; rak piring; sofa; tempat tidur; tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:14:43
540   EtiketDID2022035637
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Kelapa Cengkir Timur I Blok ED II/2-3, RT. 016 RW. 009, Kelapa Gading, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

ALFONSO NAPITUPULU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAUDI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===dasi; ikat pinggang; kaos kaki; pakaian; sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:15:52
540   EtiketDID2022035638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Ceper V No. 59 A, RT.013/RW.001, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

HANA WIDJAYA SLAMET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERACAH BAKEHOUSE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, biru, hijau, kuning emas, merah jambu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Bakpia; Cone snack [makanan
ringan berbahan dasar tepung]; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Kakao; Kue kering
(pastri); Lasagna; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Martabak; Meses cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; bakpao; biskuit; cokelat yang mengandung susu; coklat; croissant; donat; es krim; hamburger
[sandwich]; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; kembang gula; kopi; kue basah; kue bolu; kue
es krim; kue muffin; kue tart; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari
pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makanan ringan berbahan dasar jagung; makaroni; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar
kakao; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbasis chamomile; minuman kakao dengan
susu; minuman teh dengan susu; panekuk; pasta cokelat; pizza; puding; roti*; sandwich hot dog; spaghetti; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:17:54
540   EtiketJID2022035639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Pesona Alam Jagakarsa 2 Blok B No.03 RT.013 RW.002 Kelurahan
Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta 12620,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12620

FITRI WULANDARI, RAHMAT AL HANAFIE

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 :

: PILLION + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Depot

penyediaan makanan dan minuman; Jasa bar; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa
penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan makanan nasi uduk; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai
kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan
minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Katering makanan dan minuman; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai kopi; Kedai
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minuman panas dan dingin; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang
menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan
kafe; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk
berjalan; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan
dan minuman; Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan pizza dan minuman; Ruang es krim (parlours); Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke
alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; bar kopi; jasa kafe; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa layanan kemah selama liburan; jasa penyediaan makanan
dan minuman untuk acara; jasa penyewaan ruang pertemuan; jasa restoran; jasa tempat makan yang menyajikan kudapan;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-
restoran dan layanan kafetaria; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai teh; layanan bar jus buah dan
sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan
kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan
restoran; layanan lounge hotel; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa
dibawa pulang; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan
restoran swalayan; layanan rumah kopi; layanan snack-bar; layanan yang menyediakan minuman teh; memberikan informasi
online terkait pemesanan hotel; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan fasilitas konvensi; menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pengaturan untuk penyediaan makanan;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu
situs web; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial; penyewaan peralatan layanan
makanan; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; pusat makanan/jajan;
restoran pizza; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; ruang es krim; saran sehubungan dengan persiapan
makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:18:15
540   EtiketJID2022035640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAYU JATI NOMOR 8 LINGKUNGAN BASANGKASA SEMINYAK, KUTA,
Kabupaten Badung, Bali

PT. DESA SEMINYAK HIBURAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANDWICH SOCIETY + LOGO
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 restoran; kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:20:32
540   EtiketDID2022035641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Dringu No. 11 RT 004/ RW 001, Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67271

Agus Haryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POP
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan

darat; kampas rem untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:21:13
540   EtiketJID2022035642
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mega Regency Blok C 25 No.40, RT.004, RW.007, Kel. Sukasari, Kec.
Serang Baru., Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17330

TITIN SRI KARTINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOT STEAK AND SHAKE & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HOT STEAK AND SHAKE Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Putih, Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantin; Restoran; Restoran daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat yang

menyediakan makanan dan minuman; jasa katering; kafe; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:24:42
540   EtiketDID2022035643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMENTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Campuran untuk roti; Kue;
Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni; mayones; mie instan; moster; permen;
ragi*; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle);
spaghetti; tapioka; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:25:01
540   EtiketDID2022035644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Dalem Gede Gang 14, Kel. Pererenan, Kec. Mengwi, Kab. Badung,
Provinsi Bali,
, Kabupaten Badung, Bali, 80351

PT JUJOMY THREE ONE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bresih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; Sabun Tangan Cair; Sabun tangan cair; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk

mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; 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; sabun cair; sabun cair
untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun-sabun===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:28:59
540   EtiketDID2022035645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Keraton At The Plaza Residence Unit 35 A
Jl. MH. Thamrin Kav. 15, Rt. 009 Rw. 005
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YETY TJANDRA

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 :

: DERMALICIOUS + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DERMALICIOUS + Logo
591 Uraian Warna : Hitam, Merah muda dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman yang

tidak mengandung alkohol; Sari buah; Sari sayur (minuman); air mineral dengan rasa; air minum dengan rasa; minuman
berbahan buah atau sayuran; minuman dengan penambah aroma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:29:38
540   EtiketDID2022035646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUTERA KIRANA UTAMA NO.33 RT.003 RW.007 KEL. PONDOK JAGUNG TIMUR,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15326

SOERYADI LIMBRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daesung
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karung plastik; PVC Tarpaulin; Plastik Net penutup tanaman/Anggrek; awning dari tekstil atau bahan sintetis; kain terpal;

tali untuk tali-temali; tali-temali, bukan dari logam; tenda dan terpal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:30:28
540   EtiketJID2022035647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Simatupang Lt. 6, Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT. XOLARE RCR ENERGY

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 :

: XOLARE dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Hijau, Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi, peralatan pembangkit listrik dan peralatan; jasa

konstruksi, yaitu, pengaspalan aspal; jasa konstruksi, yaitu, penggalian; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi
bangunan dan struktur lainnya; konstruksi jalan; konstruksi struktur untuk pengangkutan gas alam; konstruksi struktur untuk
penyimpanan minyak mentah; konstruksi, perbaikan dan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi di bidang konstruksi,
perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan
informasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web;
pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan; pemasangan utilitas di lokasi
konstruksi; pengaspalan; pengaspalan jalan; penyediaan informasi konstruksi; perbaikan atau pemeliharaan peralatan elektrik;
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perbaikan atau pemeliharaan peralatan konstruksi; perbaikan dan pemeliharaan generator listrik; perbaikan dan pemeliharaan
peralatan listrik; perbaikan instalasi pasokan energi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:31:28
540   EtiketDID2022035648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kerambik No.9, Kel. Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan,
Sumatera Utara, 20214

Mustika Akbar, S.Sos, MAP (PT. Merek Indah Lestari)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIMALEM ARTISAN TEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, coklat dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; daun teh; daun teh, yang
diproses; teh celup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:31:32
540   EtiketDID2022035649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Saguling Panjang RT 003 RW 007, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46182
Yopi Salman Alfarisi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYZARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mukena===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:31:34
540   EtiketDID2022035650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Kelapa Gading (Rukan INKOPAL) Blok C/48, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading,
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. AGROSID MANUNGGAL SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORAGI 866
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===benih untuk ditanam; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam tanaman; benih-benih; bibit; bibit

tanaman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:33:13
540   EtiketDID2022035651

730 Nama Pemohon : Bernard Teddy
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Alamat Pemohon : Jalan Usman Salengke no.92G Kel. Sungguminasa Kec.Somba Opu RT./RW.
001/003, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 90211

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sisterhood
Merek Kata

566 Arti Bahasa : hubungan atau relasi diantara saudari
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu-bumbu masak dari tanaman; bumbu masak; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa

jus buah atau jus sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:35:15
540   EtiketDID2022035652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ASEM TIMUR NO. 7, Kota Cimahi, Jawa Barat
HENDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAISHA COLLECTION
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 : ===pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:36:26
540   EtiketJID2022035653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Slipi Tower Lantai 5 Unit F Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 22-24 RT 001 RW
004 Kel. Palmerah Kec. Palmerah Kota Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11480

PT. Arcon Griya Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI PARADISE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===manajemen real estat dan perumahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:37:44
540   EtiketDID2022035654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POPUP
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman serbuk berbahan dasar

campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman-minuman
beraroma dan bercita rasa; Sediaan untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman; minuman berbahan dasar
buah; minuman buah; minuman ringan; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan
aroma teh; minuman ringan rasa buah; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:37:50
540   EtiketDID2022035655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dinoyo Lor 5 / 21, RT.001, RW.003, Kel/Desa Keputran, Kec. Tegalsari, Kota
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

MOCHAMAD CHOLIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAGOYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===KISI KISI AKI (ACCU); aki; aki mobil; aki motor; kotak Akumulator; pemisah baterai; sel dan baterai listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:37:54
540   EtiketDID2022035656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BACEM RT002, RW 001, KEL. LANGENHARJO, KEC. GROGOL, KAB.
SUKOHARJO, Jawa Tengah

BAMBANG SANTOSO

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 :

: HEPY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karung plastik; marquee [tenda]; tali; tali untuk tenda; tenda *; tenda dan terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat

dari bahan yang dilapisi plastik; tirai luar dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:38:28
540   EtiketDID2022035657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Naripan No.47
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEDERAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Kantong tidur untuk berkemah; Keranjang dengan tutup; Lemari belajar;
Lemari buku; Rak dorong; Tempat tidur per (spring bed); alas tidur [tikar atau bantal]; bantal; boks untuk bayi; cermin toilet;
gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan untuk pakaian; guling; jemuran; jemuran aluminium; kapstok-kapstok untuk
pakaian dari besi; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; kasur; kasur jerami; kasur pegas; keranjang, bukan dari
logam; kursi; kursi [kursi]; kursi [perabot]; lemari; lemari arsip; lemari berlaci; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari indeks
[furniture]; lemari obat; lemari pakaian; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; meja; meja belajar; meja
makan; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit
mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; rak; rak majalah; rak piring; sofa;
tempat tidur; tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:41:27
540   EtiketDID2022035658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Barat II G No. 459 A, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUKERUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKADECO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Film plastik pelindung untuk badan mobil.; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; film plastik berwarna untuk

digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk
digunakan pada jendela kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:43:33
540   EtiketDID2022035659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Batu No.10 Gandaria Selatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12420

Heri Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERI HAIR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstensi rambut; rambut palsu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:44:55
540   EtiketJID2022035660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Ceper V No. 59 A, RT.013/RW.001, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

HANA WIDJAYA SLAMET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERACAH BAKEHOUSE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, biru, hijau, kuning emas, merah jambu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa penjualan barang

secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi dan pemasaran secara
Halaman 519 dari 932



online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko dan jasa
toko eceran secara online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara
online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan toko ritel online; Toko kue;
Toko kue online; Toko minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko roti online; Toko yang
menjual es krim; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman;
jasa pemasaran; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; layanan distribusi grosir untuk makanan dan
minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan kakao;
layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan toko ritel untuk makanan
dan minuman; minimarket; supermarket; toko roti; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:45:25
540   EtiketJID2022035661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Simatupang Lt. 6, Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT. XOLARE RCR ENERGY

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 :

: XOLARE dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Hijau, Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi kantor; Jasa penjualan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias,

batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); administrasi
urusan bisnis; fungsi kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa distributor bahan bangunan dari metal; jasa
manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; pengembangan strategi bisnis; perdagangan batubara; perdagangan online; perencanaan strategis bisnis; promosi
online jaringan komputer dan situs web; toko eceran bahan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:45:50
540   EtiketDID2022035662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Peayaman RT.003 RW.001, Kel/Desa Parteker, Kec. Pamekasan, Kab.
Pamekasan, Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

YAHDI HANIF AL TUWY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Jl. Raya Perjuangan No. 11 C, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDEN KING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari anak-anak; bantal; bantal dacron; bantal latex; bantal untuk furnitur; cermin toilet; furniture / perabot rumah tangga

dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling berbusa; kaca aluminium (cermin); kaca bingkai;
kasur berpegas; kasur dacron; kasur perlatex; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kursi; lemari; lemari arsip; lemari
dilengkapi dengan cermin; lemari pajangan; lemari plastik; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; meja;
meja rias; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring;
tempat tidur; tirai bambu; tirai manik-manik untuk dekorasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:46:33
540   EtiketJID2022035663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA GRAN CIBUBUR CLUSTER THE DENSE P 18 NO. 59, RT. 005/RW. 011,
KEL. LEUWINANGGUNG, KEC. TAPOS
, Kota Depok, Jawa Barat, 16456

RIZAL DWI PRASETIO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adnan Hardie S.H.,
Jl. Mayang IV Blok AH 3/10, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANAKA BARBER & SHOP
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna, salon kecantikan, sanatorium, salon tata

rambut dan panti pijat; layanan salon penataan rambut; layanan salon penataan rambut untuk wanita, pria dan anak-anak;
memberikan informasi terkait layanan penataan rambut dan salon kecantikan; memberikan informasi yang berhubungan
dengan layanan penataan rambut dan salon kecantikan; membuat reservasi salon kecantikan untuk orang lain; penyediaan
layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:46:35
540   EtiketDID2022035664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIPPY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Campuran untuk roti; Kue;
Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni; mayones; mie instan; moster; permen;
ragi*; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle);
spaghetti; tapioka; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:47:04
540   EtiketDID2022035665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Keraton At The Plaza Residence Unit 35 A
Jl. MH. Thamrin Kav. 15, Rt. 009 Rw. 005
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YETY TJANDRA

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 :

: DERMALICIOUS + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DERMALICIOUS + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, Merah muda dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat untuk diet; produk sampingan dari pengolahan sereal

untuk keperluan diet atau medis; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat
makanan untuk membantu pencernaan; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis;
zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:51:57
540   EtiketDID2022035667
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU INDAH TIMUR BLOK A 15 NO.9 RT.007 RW.013 KEL. SUNTER JAYA,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

HENDY GUNAWAN LIMBRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lucky Monkey
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karung plastik; PVC Tarpaulin; Plastik Net penutup tanaman/Anggrek; awning dari tekstil atau bahan sintetis; kain terpal;

tali untuk tali-temali; tali-temali, bukan dari logam; tenda dan terpal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:53:23
540   EtiketDID2022035668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BACEM RT002, RW 001, KEL. LANGENHARJO, KEC. GROGOL, KAB.
SUKOHARJO, Jawa Tengah

BAMBANG SANTOSO

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 :

: HEPI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karung plastik; marquee [tenda]; tali; tali untuk tenda; tenda *; tenda dan terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat

dari bahan yang dilapisi plastik; tirai luar dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:54:24
540   EtiketJID2022035669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Simatupang Lt. 6, Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT. XOLARE RCR ENERGY

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 :

: XOLARE dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Hijau, Biru dan Hitam
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

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 Kontraktor dan Pemasok (Supplier)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:55:05
540   EtiketJID2022035670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Mitra Sunter 1203 Jl. Mitra Sunter Boulevard No. 16, RT.9/RW.11, Sunter
Jaya, Tj. Priok, , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360

PT MACRA TEKNOLOGI INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MACRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo 2 dimensi, dengan lukisan dan tulisan MACRA menggunakan font lexend zetta warna tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemrograman komputer untuk pemrosesan data dan sistem komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:56:13
540   EtiketDID2022035671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KARANG ASEM 12-A/59 RT. 006 RW. 008 KEL. PLOSO KEC. TAMBAK SARI, Kota
Surabaya, Jawa Timur

WAFA FITRIA UMMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINDIFA + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk spa; Masker wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;

Pengkilap serba guna (semir ban); Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sediaan
Pewangi Ruangan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Semir sepatu; Semir sepatu bot; Serum untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; cairan pembersih; cairan pembersih kering; colognes, parfum dan kosmetik; kain diresapi
dengan sediaan pembersihan; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan
sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik penyegar kulit; 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 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; lipstik; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersih untuk wajah; masker wajah kosmetik; palet pengkilap bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab wajah
kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pengkilap bibir; pengkilap
rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk perawatan bibir (kosmetik);
sabun kosmetik; sabun-sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo
kering; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga;
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; 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 pelindung matahari kosmetik;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit;
sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk mengilatkan [semir]; 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; sepatu hitam [semir
sepatu]; serum kulit (kosmetik); susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 14:58:41
540   EtiketDID2022035672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUTERA DELIMA V NO. 12, RT. 004 RW. 010, KEL. PONDOK JAGUNG, KEC.
SERPONG UTARA., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15337

JESSICA REGINA ONGKOWIJAYA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEN’S THEORY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MEN’S THEORY Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab; Sabun; Sampo; bedak tabur; kain atau tisu diresapi

dengan pembersih kulit; kosmetik; kosmetik dan make-up; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim pelembab, lotion dan
gel; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; pelembab kulit; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body
scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:00:22
540   EtiketDID2022035673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARLO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Campuran untuk roti; Kue;
Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni; mayones; mie instan; moster; permen;
ragi*; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle);
spaghetti; tapioka; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:00:29
540   EtiketJID2022035674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batu Ceper V No. 59 A, RT.013/RW.001, Kel. Kebon Kelapa, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

HANA WIDJAYA SLAMET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERACAH BAKEHOUSE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, biru, hijau, kuning emas, merah jambu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Jasa kedai kopi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Pusat
Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa katering; kafe; katering
makanan dan minuman; layanan bar dan bistro; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan kafetaria; layanan
kantin; layanan kantin swalayan; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:01:04
540   EtiketJID2022035675
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Batikan RT. 002/RW. 015, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten
Magelang, Jawa Tengah, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

CV. Dunia Herbal

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Maria Carola D Monintja S.H.,M.H.
Wisma 46 Lt. 48  Jl. Jend. Sudirman Kav. 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Herbalindomarket & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih, Hitam, Coklak Tua, Coklat Muda, Oranye, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Distributor alat kesehatan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa

penjualan eceran secara online; Jasa penjualan oleh-oleh haji dan umroh; Jasa toko; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan
penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Toko buku dan alat-alat tulis; Toko jamu
(herbal); Toko yang menjual pakaian; jasa grosir dan eceran; jasa penjualan obat-obatan; jasa-jasa penjualan barang; jasa-
jasa perdagangan online; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk manusia; layanan grosir untuk peralatan terapi fisik;
layanan iklan yang berkaitan dengan obat-obatan; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan ritel
atau grosir untuk obat-obatan; layanan ritel untuk produk susu; layanan ritel yang disediakan oleh toko obat; layanan toko
grosir online yang menampilkan produk susu; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan peralatan
terapi fisik; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk susu; layanan toko ritel yang menampilkan produk susu; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba
yang menyediakan bantuan bisnis; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka
kontrak waralaba; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan pasar
(marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; penjualan busana muslim melalui internet / online; penyediaan
bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; toko busana
muslim; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:01:17
540   EtiketDID2022035676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BAMBU KUNING I / 19 A, RT/RW. 005/008, KEL. RAWAMANGUN, KEC. PULO
GADUNG, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

CELINE

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 :

: lunela
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Aromatik diffuser; 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; Balsem
kecantikan; 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; Bibit parfum; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk
pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu
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; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak
untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion
anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion perawatan kulit dan preparat anti
penuaan; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum, eau de
toilette; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan;
Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka
kosmetik yang sudah dilembabkan; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi pakaian; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan
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kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; 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; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga
(cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan,
pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan
deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan
rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
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; Spray wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Tissue wangi basah; 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; Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; bahan parfum dan perasa/aroma; batang kondisioner rambut padat;
bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); 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 pasta gigi; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi;
colognes, parfum dan kosmetik; dasar untuk parfum bunga; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran
untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran,
spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; diamantine
[abrasif]; eau de parfum; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esensi mint [minyak esensial]; formula anti-kerut; garam mandi
beraroma; garam pemutih; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; ionone [wewangian]; kapas kecantikan; 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; kondisioner rambut; kondisioner rambut
untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; 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 wajah dan tubuh dalam bubuk
tertentu; 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 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 kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan
untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim wangi untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa
untuk kamar wewangian]; lembar pengering antistatik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion
susu matahari kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion aromaterapi;
lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah, tubuh
dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tubuh
beraroma; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; 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 kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; mint untuk wewangian; minyak aromaterapi;
minyak aromatik untuk mandi; 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 keperluan
kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak
kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air aromatik; minyak peppermint [wewangian]; minyak wangi; minyak wangi digunakan
untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; paket kecantikan
(beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; parfum air
wangi; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-
penuaan; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembilasan rambut
[kondisioner sampo]; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil
eyeliner; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; potpourris
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[wewangian]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers
terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun antiperspirant; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wangi; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sampo dan
kondisioner rambut; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan anti
keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan kosmetik
anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan
tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-
sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; 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 rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan,
pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan;
sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak
sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu permata; soda pemutih; strip pemutih,
pasta gigi; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; terpene [minyak esensial]; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik;
tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; vanillin sintetis
[wewangian]; wewangian alami; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian sintetis; wewangian untuk
digunakan dalam pembuatan; wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; 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, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:06:11
540   EtiketDID2022035677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Naripan No.47
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

BENNY ABEDNEGO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Donald Halasan Siahaan S.H., M.H.
Jalan Nusantara Raya No. 288/108 Depok I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DURABLE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Bantal [furnitur]; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Kantong tidur untuk berkemah; Keranjang dengan tutup;

Lemari belajar; Lemari buku; Rak dorong; Tempat tidur per (spring bed); alas tidur [tikar atau bantal]; bangku [furnitur]; bantal;
boks untuk bayi; cermin toilet; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan untuk pakaian; guling; jemuran; jemuran
aluminium; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; kasur; kasur jerami; kasur
pegas; keranjang, bukan dari logam; kursi; kursi [kursi]; lemari; lemari arsip; lemari berlaci; lemari dilengkapi dengan cermin;
lemari indeks [furniture]; lemari obat; lemari pakaian; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; meja; meja
belajar; meja makan; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit
kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; rak; rak
majalah; rak piring; tempat tidur; tempat tidur rumah sakit; tirai (perabot)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:07:24
540   EtiketDID2022035678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.DUKUH TIMUR RT014/RW005 KELURAHAN SEMPER BARAT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

PRAMONO DWI SUCI SETYAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maxxme
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih,Hitam
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,

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)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:08:31
540   EtiketJID2022035679

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mutiara Taman Palem Blok C9 No.9-10, Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11730

PT NAZARET CITRA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAZARET TOUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Nazaret adalah sebuah penamaan merek perusahaan
591 Uraian Warna : HIJAU TOSKA
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa perjalanan wisata; jasa reservasi untuk perjalanan tour; jasa tour dan travel; melakukan perjalanan wisata wisata

dengan bus; melakukan tur perjalanan wisata; melakukan wisata jalan-jalan dengan pesawat terbang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:09:54
540   EtiketDID2022035680

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BACEM RT002, RW 001, KEL. LANGENHARJO, KEC. GROGOL, KAB.
SUKOHARJO, Jawa Tengah

BAMBANG SANTOSO

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 :

: HAPPY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karung plastik; marquee [tenda]; tali; tali untuk tenda; tenda *; tenda dan terpal; terpal plastik serbaguna; terpal terbuat

dari bahan yang dilapisi plastik; tirai luar dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:11:54
540   EtiketDID2022035681

730 Nama Pemohon : Selvy
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Alamat Pemohon : Jl. Pangeran Hidayatullah, Komp. Ruko, No. 07, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Hijab olahraga; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk wanita; dalaman jilbab; gaun seremonial untuk

wanita; gaun untuk wanita; jilbab; mantel untuk wanita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; syal
dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:12:20
540   EtiketJID2022035682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngadirejo RT/RW 006/004 Kelurahan Gemarang, Kecamatan Kedunggalar,
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

DINA FITRIYA

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 :

: DUO SABUN COLEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===grup band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung;

komposisi dan produksi musik untuk video dan film; layanan hiburan musik; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik;
layanan produksi video musik; layanan rekaman musik; organisasi konser musik; pertunjukan musik; presentasi pertunjukan
langsung oleh grup musik; presentasi pertunjukan musik; produksi musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:13:40
540   EtiketDID2022035683

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan IV GG. 13, RT 010 RW 008, Kel. Pademangan Timur, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

Chai Ing

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Panda Clothing
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Ungu, Hitam dan Pink
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); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat; 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; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala
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(Pakaian)); Busana Care Cine; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok,
celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping;
Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster
anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur; Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles;
Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar;
Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos
kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket
Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket
printing; Jaket sablon; Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang
terbuat dari bahan berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket
windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen
Serebet; Jas anak-anak; Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat
tidur; Jube; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak;
Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo
(lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki
setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kostum 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; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari
bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah
[busana pakaian]; Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola
Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan
bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian
Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta;
Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian 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 joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
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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; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian
Adat Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat;
Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan
dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan
tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu
Dansa; Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut
dan mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga
atau santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet
yang tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet;
Sol sepatu; Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal
penutup bahu yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt;
T-shirt bordir; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek;
T-shirt printing; T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki 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; bawahan sebagai pakaian;
beanies; beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer;
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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]; busana santai; cadar; cagoule; camiknickers;
camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana
bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin;
celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam
[pakaian]; celana dalam pria; celana dalam 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 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]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for
footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal];
hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono];
haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala];
hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; 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]; jumper yoga;
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong
untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet
[alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki 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;
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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 kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas;
kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib;
koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel
parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang];
nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi
dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto,
bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian;
pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian 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
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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; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
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
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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; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; 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

24/05/2022 15:14:46
540   EtiketJID2022035684

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. TAIMAN BARAT II NO. 87, RT. 002 RW. 002, KEL. GEDONG, KEC. PASAR
REBO., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13760

RUDI HARKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUNIABUMBU & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DUNIABUMBU Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===MINI MARKET; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen

bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan online; supermarket; toko online; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:15:14
540   EtiketDID2022035685

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT 5, 4/F, KIUKWAN MANSION BLOCK A, NORTH POINT, 999077
SIN FEI, LAM

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 :

: CESILOVE + LOGO
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 : ===Sabun; kit kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik alis; parfum; pewarna-pewarna rambut; sampo; sediaan

mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kuku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:15:59
540   EtiketJID2022035686
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POPUP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai; Kedai es; Kedai teh;

Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan teh bubble; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; kafe;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan snack-bar dan kantin; menyajikan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:16:27
540   EtiketDID2022035687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 / RW. 002 Kemayoran – Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dennis Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVERWHITE acnepair
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 riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim wajah; Krim
wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker pelembab kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan;
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Pomade bibir; Produk kecantikan
dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
tangan cair; Sampo; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan
kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem;
bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa
pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit;
deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia;
gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit
make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan sediaan kosmetik; 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 tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
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kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; 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 dalam bentuk cair dan padat;
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 masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
krim retinol untuk keperluan kosmetik; 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 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 kulit; krim untuk
mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; 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 untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil
dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; 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
pelembab [kosmetik]; 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 rambut
kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi
non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; 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, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts;
maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan
sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat;
pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih
tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata
gel untuk keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; 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
tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk
wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; 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 obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik
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untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan
kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; 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; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih;
susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers
kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:17:27
540   EtiketJID2022035688

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Simatupang Lt. 6, Jl. TB Simatupang Raya Kav IS No. 01, Pondok Pinang,
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12310

PT. XOLARE RCR ENERGY

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 :

: XOLARE dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Hijau, Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari estimasi hingga penyelesaiannya,

semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal proyek dan evaluasi risiko yang cermat
yang dapat mempengaruhi hasil proyek; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; manajemen proyek konstruksi [penyusunan, desain dan perencanaan
konstruksi]; penyusunan konstruksi; perencanaan konstruksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:19:22
540   EtiketDID2022035689

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WOLFY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Campuran untuk roti; Kue;
Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni; mayones; mie instan; moster; permen;
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ragi*; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle);
spaghetti; tapioka; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:20:52
540   EtiketDID2022035690

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Klp Cengkir Tmr III EI 2/8, Kelapa Gading, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

Muljady Wongsonegoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MS BOLT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===baut angkur dari logam; baut logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:24:01
540   EtiketDID2022035691

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Green Cove B1/10, Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310

Elizabeth Kaori Harris

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DÈS VU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : DÈS VU: "Kesadaran bahwa ini akan menjadi sebuah kenangan"
591 Uraian Warna : Krem muda dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===air parfum; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:25:21
540   EtiketDID2022035692

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. Sholeh Iskandar, perkantoran Bogor Indah Raya Blok C, No.11, Kel. Kedung
Badak, Kota Bogor, Jawa Barat

PT. FORAGRO MITRA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORANOFOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:26:50
540   EtiketJID2022035693

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Palem Lestari Blok F.6 No. 17, Rt. 008/Rw. 005, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

Joko Hartono
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOVAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hijau, Kuning, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:27:56
540   EtiketJID2022035694

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAYU JATI NOMOR 8 LINGKUNGAN BASANGKASA SEMINYAK, KUTA,
Kabupaten Badung, Bali

PT. DESA SEMINYAK HIBURAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BURGER SOCIETY + LOGO
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 restoran; kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:28:03
540   EtiketDID2022035695

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM. ALAM SINGGASANA BLOK Q/06, Desa/Kel. Betiting, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61171

PT. Giri Permata Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUPUK AL JAWINUSANTARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Putih, Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; pupuk; pupuk amonium klorida;

pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk kalium;
pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang
dikonversi secara kimia; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda
atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk urea; triple
superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:29:10
540   EtiketDID2022035696

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jababeka XVII/D-B-U/29 C RT. 003 RW. 003 Karangbaru, Cikarang Utara Bekasi,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

MUHAMAD HIDAYAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CERASKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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; 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 untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik
fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata
(glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik
terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim 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 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 pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai
penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak untuk mandi
berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (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 make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil
highlighter (kosmetik); 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 kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Scrub untuk
keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik);
Sediaan pembersih badan dan 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); Sipat
(Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (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; bedak tubuh untuk keperluan 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; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cairan penghapus kutek; cotton buds untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; garam mandi untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya 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 tubuh (kosmetik);
gel wajah [kosmetik]; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan
kosmetik; kapas kecantikan; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kondisioner rambut; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang dijual
sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up;
krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; 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 kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah
[kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kutek kuku; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; 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 pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia
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; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
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tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [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 gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat
kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai 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 mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, kapas dan tisu
yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; 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]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum
untuk keperluan kosmetik; sabun mandi*; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik
untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat
sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk
mengencangkan kulit; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan rias rambut 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 tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tas organizer
untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk
TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion 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

24/05/2022 15:31:01
540   EtiketDID2022035697

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Agung Timur X Blok N-1 No. 9, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SARAS SUBUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUMCA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Karamel gula-gula; Kembang gula beku; Permen susu; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue dan kembang

gula; cokelat batangan; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat;
cokelat tanpa pemanis; fondants [gula-gula]; gula kristal (selain gula-gula); gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula buah;
gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk makanan; karamel [permen]; kembang gula; kembang gula beku berbahan
dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat;
pasta permen [kembang gula]; pastilles [gula-gula]; permen; permen bebas gula; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen ginseng merah; permen gula tanpa obat; permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet tanpa obat; permen
nougat; permen pelega tenggorokan; permen peppermint; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen yang dibuat
dengan karamel; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; produk-produk berbahan dasar cokelat; serbat [gula-
gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:31:29
540   EtiketDID2022035698
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

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 :

: PRIMA HOME
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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
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
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); 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; 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 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 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 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; 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
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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 Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab
kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk keperluan dapur
(pembersihan); Minyak bayi; Minyak essensial; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu;
Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat; Pelembut kain
untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelet (Minyak); Pelicin
pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok
mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna;
Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih
ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun
yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum
ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban);
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir;
Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan;
Penyegar udara ruangan; 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; Perasa makanan atau minuman menjadi
minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah
untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit 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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
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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;
Semprotan pelembab wajah; 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; 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); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim
pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat
pembersih interior mobil; Zat 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 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
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keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi;
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 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];
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 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 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 rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi wajah; 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, bukan untuk tujuan medis;
gel mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; 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 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 untuk mengasah pensil
gambar; kertas polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan
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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
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-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; 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 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 mata; krim matahari; 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 kulit; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim
pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu;
krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang
tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; krim 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 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 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, 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;
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losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion
wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi];
lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk
mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-
obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih
kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk
wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari
untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim
perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up
mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak
mengandung obat; masker kecantikan, 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 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 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
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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 tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan
[minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam
rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan
kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu;
perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata;
perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan 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
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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 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; sachet wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
salep ruam popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan
pengobatan kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk
digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil;
sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia;
sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik
untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk
wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari,
dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan
abrasif; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan
bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan
berjemur; sediaan berjemur 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
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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 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 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
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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; 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 kulit
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untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner
wajah kosmetik; tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk
keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat
meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; ujung kuku buatan; vanillin sintetis
[wewangian]; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna jenggot; warna menjalankan lembar cucian pencegahan;
warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wangi-wangian;
wewangian 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

24/05/2022 15:34:18
540   EtiketJID2022035699

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG GRAHA MUNCUL MEKAR LT. 5 JL. RAYA ARTERI KELAPA DUA NO. 27
KEL. KELAPA DUA, KEC. KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

PT CIPTA CITRA SENINDO

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 :

: CIPTACITRACOMM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Oranye, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;

Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; jasa agen periklanan; jasa analisis periklanan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan, yaitu, penjadwalan,
pelacakan, dan pelaporan iklan untuk orang lain; jasa/layanan bisnis dan periklanan, yaitu, perencanaan media dan pembelian
media untuk orang lain; layanan periklanan dan manajemen penjualan; penelitian periklanan; penyediaan ruang di Internet
untuk periklanan; perencanaan periklanan; periklanan; periklanan situs bisnis; periklanan, pemasaran dan mempromosikan
barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus; periklanan,
pemasaran, riset pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:34:45
540   EtiketDID2022035700

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POP UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa

cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman susu terdiri dari
buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama susu; Minuman
terbuat dari yoghurt; 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
yoghurt; Minuman yogurt; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman;
minuman berbahan dasar bukan dari susu; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu dengan
kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar utama
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susu; minuman berbahan dasar yogurt; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman rasa stroberi berbahan dasar
susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat
atau teh; minuman susu dengan rasa teh; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen
utama; minuman yogurt; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; sediaan bubuk untuk membuat minuman
susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu bubuk rasa untuk membuat minuman; susu
dan minuman susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:36:31
540   EtiketJID2022035701

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Golden Park 1 Blok i no 1 Lengkong Karya, Serpong, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15320

Lydia Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOOP Coding
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : LOOP artinya ketakterbatasan
591 Uraian Warna : Hitam dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:37:50
540   EtiketJID2022035702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LEDUG, RT/RW 005/005, KELURAHAN LEDUG, Kabupaten Banyumas, Jawa
Tengah

YANUAR PRIBADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANGKUNG BAKAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Bar kopi dan jus; Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub

yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Dekorasi kue; Fasilitas penitipan anak dan
penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan
dijemput; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa kedai
kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan
dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa pemondokan
kemah; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan fasilitas ruang
jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang
diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran,
yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar
hotel baik secara individu atau berkelompok; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel,
restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Katering makanan dan
minuman; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kedai yang menjual dan menyajikan
makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kopi ( Kafe ); Layanan bar minuman anggur; 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 kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam
pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu, menyediakan perumahan sementara; Layanan menjemput makanan;
Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk
makan dan minum dan termasuk layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi
yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan
reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality)
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[akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk
memesan makanan; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Layanan tempat tidur dan sarapan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan makanan dan minuman
tidak beralkohol termasuk melalui Internet; 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; Menyediaan fasilitas untuk pameran dan eksibisi;
Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara); Pemesanan akomodasi sementara;
Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja
restoran secara online; Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk liburan; Penyediaan akomodasi untuk
wisma; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan
pameran; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan
bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara];
Penyewaan tempat untuk acara sosial; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran;
Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran yang
menyediakan se'i; 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); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang
meyediakan minuman beralkohol (izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara yang
disediakan oleh peternakan Bung; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; cafe yang
menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hidangan istimewa
kampung (HIK); jasa agen perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan
akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; 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 menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe;
jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa
konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni
kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa memasak makanan;
jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa penginapan wisatawan; jasa penyediaan
kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; jasa penyediaan minuman dengan
boba; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur;
jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir,
kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering
makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries);
keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman 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 makanan dan minuman di rumah penitipan
anak keluarga anak; layanan asrama; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar
susu; layanan bar teh; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan cafe keliling untuk menyediakan
makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hotel hewan peliharaan; layanan kafe dan restoran; layanan
kafe, bistro, dan restoran; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental
lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan
makanan ringan; layanan koki pribadi; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan
lounge koktail; layanan pembuatan bir; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan
pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pengasuhan anak; layanan
penitipan hewan peliharaan; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan pusat penitipan anak; layanan
reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran sushi; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan salad
bar; layanan wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; lounge; memberikan informasi
penginapan melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi
tentang bartending; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan
takeaway; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan
akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di
rumah liburan; menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan
fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen pemesanan
penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk
fasilitas pameran; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan
anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan
kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor
untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan;
menyediakan makanan dan penginapan di resor kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan
kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang mampu; menyediakan
penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan
pusat penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
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penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan
untuk tujuan amal; menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; pemesanan jasa katering;
pemesanan kamar untuk pelancong; pemesanan penginapan; penginapan turis; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi hotel; 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 dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;
penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui situs web; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran
dan pertemuan; 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 ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi
sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan
dan resepsi-resepsi; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-
pindahkan; penyewaan dan penyewaan peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan
kota dan acara-acara publik; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan hiasan dinding untuk hotel;
penyewaan kamar untuk fungsi sosial; penyewaan kamar untuk pesta ulang tahun; penyewaan kasur dan selimut; 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 untuk menyiapkan makanan untuk
dikonsumsi segera; penyewaan peralatan makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus;
penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan ruang serba guna; persewaan tenda; 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 dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; pusat perawatan lansia; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus
menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang;
restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; rumah makan; rumah makan cina halal; rumah pemondokan; sewa
bantal; sewa rumah liburan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat
penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:38:14
540   EtiketDID2022035703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAFAYETTE AMORA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Campuran untuk roti; Kue;
Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni; mayones; mie instan; moster; permen;
ragi*; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle);
spaghetti; tapioka; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:41:19
540   EtiketDID2022035704

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. Sholeh Iskandar, perkantoran Bogor Indah Raya Blok C, No.11, Kel. Kedung
Badak, Kota Bogor, Jawa Barat

PT. FORAGRO MITRA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : FORAZEB
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:41:23
540   EtiketDID2022035705

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 100 PECK SEAH STREET #09-20 PS100 SINGAPORE 079333
THE P' CLUB GROUP PTE. LTD.

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 :

: Pavoluxe
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas Madu (PANTONE 7563 honey gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Meja [furnitur]; cermin; furnitur berlapis; furnitur dalam ruangan; furnitur logam;

furnitur untuk memajang barang; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; perabotan; sofa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:42:26
540   EtiketJID2022035706

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: INDISCHE 1931 Coffee & Roasters, Jl. Brigjend Katamso No. 179, Kedungrejo,
Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61256

Ahadin Syarifudin Fahmi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDISCHE 1931
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kedai kopi; Layanan bar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:43:06
540   EtiketJID2022035707

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA NAROGONG PERUM KAHURIPAN MAS BLOK CC. 19, RT 003 RW 015,
KEL. CIKAHURIPAN, KEC. KLAPA NUNGGAL., Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16710

PT. MEGAH SAKTI SINGOSARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WEIGHTRONX & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : WEIGHTRONX Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online

marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; administrasi franchise (waralaba); jasa penjualan secara online; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk
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pengoperasian waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; perdagangan barang; perdagangan
online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:43:23
540   EtiketDID2022035708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BISCOLLO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Campuran untuk roti; Kue;
Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni; mayones; mie instan; moster; permen;
ragi*; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle);
spaghetti; tapioka; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:44:02
540   EtiketDID2022035709

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LEGENUK RT.008 RW.008 DESA SUKOREJO, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah
bambang wasito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIONEER MAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk pria; pakaian pas untuk pria; pakaian pria;

pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:46:14
540   EtiketDID2022035710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

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 :

: PRIMA HOME
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
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kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
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Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI
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TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat
tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium
medis; Reagen diagnostik untuk penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis;
Reagen untuk Pemeriksaan imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk
keperluan medis atau keperluan kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen
diagnostic dan sediaan-sediaan untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan
nucleotide untuk berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti
kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan
dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan
Obat untuk pengobatan Hepatitis B; Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi
tikus; Sediaan anti serangga untuk penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan
bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan
zat farmasi anti alergi; Sediaan dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman;
Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri;
Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan
produk terapi gen dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang
(spinal muscular atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot
(muscle weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk
antitusif dan selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak; Sediaan
farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit neurodegeneratif; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan tuberkulosis;
Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk
mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan ilmu
kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk keperluan medis, termasuk
tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf
(neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi kebotakan (alopecia);
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Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gagal
jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit sindrom sjorgen; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang bowel; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan-
gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu
pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan
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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk
mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk
perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaan-
sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan
untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang
tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Semprotan mulut
mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan yang dapat larut dalam air
(water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai
bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk
jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan
tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein
dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet
untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam
amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi
untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet;
Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk
yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan
makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak
biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan
tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan;
Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan;
Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan;
Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat
dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement
bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang
berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin,
mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet
untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk
bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita;
Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan
pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa
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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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian
pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai
dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat
meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan
manusia; abrasive gigi; acai powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk
penggunaan rumah tangga; aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk
tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral
untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen
gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat
tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-
mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis;
agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan
medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk
mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang
mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi
sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk
pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film
terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi
pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
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bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
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untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk

Halaman 565 dari 932



keperluan farmasi; kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur
jaringan biologis untuk keperluan medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa
untuk keperluan farmasi; laktosa untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang
mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas
penyerap untuk tujuan medis; lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk
digunakan sebagai aditif makanan; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan
terapeutik; liner sekali pakai untuk popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner
untuk popok; lintah untuk keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk
digunakan dalam kedokteran gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan;
lotion anti-terbang; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion
kulit obat; lotion obat; lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang
untuk perlindungan dari minyak beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman
beracun; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk
keperluan dokter hewan; lotion untuk merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk
keperluan farmasi; makalah yang dirawat secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi;
makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan
farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin
tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa;
makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan
dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran
hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi;
makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
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hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
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pernis konduktif untuk keperluan gigi; persediaan pengobatan gejala menstruasi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk
keperluan dokter hewan; petroleum jelly untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi
untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil
pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat
untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester
perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester
analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester
perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis;
plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk
membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok
bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai;
popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok
berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa
menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas
sekali pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai
selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok
tekstil; popok untuk anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia;
porselen untuk protesa gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis;
preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk
keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk
hewan ternak; probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau
menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi
untuk penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk
medis untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati
untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
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sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
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gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
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sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan farmasi yang mengandung sel induk untuk menanggulangi penyakit-penyakit neurologis; sediaan-sediaan kedokteran
hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaan-
sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk
penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan;
sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan
medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan bedah; semen
tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen
untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal
untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan;
semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan
pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim
herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan;
semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk
desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara;
semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
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terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
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suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:46:29
540   EtiketJID2022035710

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAYU JATI NOMOR 8 LINGKUNGAN BASANGKASA SEMINYAK, KUTA,
Kabupaten Badung, Bali

PT. DESA SEMINYAK HIBURAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIE SOCIETY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; jasa restoran; kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:47:02
540   EtiketDID2022035711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Embong Brantas 41, RT. 003 RW.007, Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan
Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur

ANGGI MAULIDYA

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 :

: DeBS
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 : ===Sampo; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; celak mata; krim anti-penuaan; krim

malam; krim siang; lipstik; serum kecantikan; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:48:58
540   EtiketDID2022035712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara BCA, Grand Indonesia. Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta., Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT Bank Central Asia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: paylaterBCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru #14bdef R20 G189 B239 C67 M3 Y0 K0; Biru #0f65ab R15 G101 B171 C92 M62 Y4 K0; Putih #ffff R255 G255 B255 C0

M0 Y0 K0 (Inverse Color).
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 36, 38, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan untuk keperluan periklanan; 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;
Sertifikat; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi
pengetahuan; 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; formulir aplikasi kredit; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; perangkat mekanis untuk
mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; publikasi cetak dan materi yang berkaitan dengan
layanan perbankan dan keuangan serta kartu kredit atau layanan kartu kredit===
===Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui
media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja
televisi; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; distribusi materi iklan secara elektronik; jasa advis,
konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemasaran email; layanan
pemrosesan data online; layanan promosi dan iklan melalui internet; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler
lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pembukuan untuk transfer dana elektronik; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran,
brosur, selebaran, dan sampel]; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan
media iklan lainnya; periklanan, pemasaran, riset pasar===
===Administrasi urusan keuangan; Bank internet; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan dan Sekuritas (Banking & Securities); Jasa
administrasi keuangan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan urusan finansial; Jasa otorisasi
pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa
pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan
pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
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elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa
pembayaran piutang; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa penyaringan kredit; Jasa perbankan; Jasa perencanaan keuangan dan
manajemen keuangan; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial
yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa-jasa investasi dan
pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces)  pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan
keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun
offline
jasa pinjaman lunak; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran
layanan pemrosesan transaksi elektronik; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Layanan
Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; Layanan informasi,
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui
jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan
komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran
pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang
ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan,
perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan,
manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi
keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan,
mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan
pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek,
layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri,
penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat
asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan
perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi,
perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan
perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang
dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan
dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang
elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; Layanan kartu kredit, kartu
biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu debit; Layanan keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang
lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan
otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan; Layanan
pembayaran dompet elektronik; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan pendaftaran kartu kredit,
kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan
perbankan bisnis online; Layanan perbankan online; Layanan perbankan pribadi; Layanan pinjaman; Layanan pinjaman
pribadi; Layanan terintegrasi untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik
keuangan melalui jaringan komunikasi global; Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang
elektronik; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global;
Pemberian informasi yang berkaitan dengan keuangan; Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah
prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Pengganti layanan pembayaran elektronik; Penyediaan Informasi
di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan pinjaman industri; Penyediaan pinjaman komersial; Penyediaan
pinjaman konsumen; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan pembayaran atas nama pengguna mata uang virtual
elektronik; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Pinjaman sindikasi; Rekonsiliasi transaksi keuangan;
Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode); analisis dan konsultasi keuangan;
dukungan dan sponsor keuangan; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan; informasi keuangan disediakan
secara online dari basis data komputer atau Internet; investasi keuangan dan layanan konsultasi; jasa advis keuangan,
konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa agen penagihan utang;
jasa bantuan keuangan; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi keuangan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit;
jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk
transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan
dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang peminjaman uang; jasa keuangan disediakan dengan cara
elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa
keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan
pinjaman; jasa keuangan yang disediakan untuk bisnis pada industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi;
jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik, kartu debit, kartu hadiah, dan kartu pembelian prabayar secara
elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan
konsultasi keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan
kredit mikro; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa manajemen risiko kredit elektronik; jasa pembayaran pembelian elektronik
dan pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online;
jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pembiayaan di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan
peralatan; jasa pembiayaan untuk pembelian kapal; jasa pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan
anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan
membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan
tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai,
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verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang
dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi
tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai dan perubahan tagihan
serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang
tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan
lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan
penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi perbankan, proses
terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan
mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai;
jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa perhitungan keuangan
untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman keuangan; jasa pinjaman lunak;
jasa restrukturisasi hutang; jasa simpan pinjam; jasa sponsor keuangan; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi
global; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa perbankan dan keuangan
secara online; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran;
jasa/layanan pemrosesan transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan; keuangan,
investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi di bidang
investasi ekuitas swasta; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi di bidang pinjaman komersial; konsultasi di
bidang pinjaman konsumen; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan layanan
kredit; konsultasi kredit konsumen; konsultasi manajemen hutang; konsultasi mengenai pembiayaan proyek energi; konsultasi
pinjaman keuangan; layanan agen kredit; layanan biro kredit; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan pinjaman; layanan
kartu kredit dan kartu debit; layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu tunai; layanan keuangan;
layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses, memverifikasi dan
mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi pembayaran tagihan dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses,
memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang, dan
vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak
langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan
konseling utang; layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan konsultasi hutang; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan keuangan; layanan
kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan manajemen kas; layanan manajemen utang; layanan negosiasi
penyelesaian hutang; layanan pembayaran; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran otomatis; layanan
pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan pembiayaan; layanan
pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan kembali; layanan pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan
pemrosesan pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik
untuk identifikasi dan otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan, yaitu,
menyediakan transaksi elektronik yang aman
dan opsi pembayaran, di tempat penjualan dan
online melalui jaringan komputer global atau
melalui telekomunikasi, perangkat seluler atau
nirkabel; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan
keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan
elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan
perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan perbankan otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan
pembayaran cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan perbankan, keuangan
dan asuransi; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu
menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan
komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak
ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat
berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi,
perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi
keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik,
layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan
dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen kepercayaan keuangan;
manajemen keuangan; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari rencana penyedia pilihan;
manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan;
melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; memberikan informasi dan
saran di bidang keuangan; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan dan data
pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global atau melalui telekomunikasi,
perangkat seluler atau nirkabel; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi
keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs
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web; memberikan investor dengan informasi keuangan; memberikan jaminan keuangan; memberikan pinjaman dengan
jaminan; memberikan pinjaman sementara; membiayai pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; memfasilitasi
pinjaman antara peminjam dan investor; mengatur keuangan untuk program radio; mengatur keuangan untuk program televisi;
mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman terhadap keamanan; mengatur
transaksi keuangan; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran;
menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan
invetasi.; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan jasa keuangan yaitu,
jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain;
menyediakan layanan pembayaran pinjaman; menyediakan pemrosesan pembayaran seluler
nirsentuh melalui pedagang di lokasi ritel,
online, dan grosir; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan
ekuitas publik dan swasta; pembiayaan jaminan; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan
penelitian medis; pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan pengembangan real estat; pembiayaan perusahaan;
pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah; pembiayaan pinjaman,
pembiayaan real estat, investasi real estat; pembiayaan proyek; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek
pengembangan real estat; pembiayaan sewa mobil; pemrosesan dan transmisi elektronik dari data pembayaran tagihan untuk
pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan transaksi pembayaran;
penagihan hutang dan layanan pemulihan; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian
keuangan di bidang manajemen risiko; penerbitan poin loyalitas pelanggan; penerimaan, pemprosesan, otentikasi,
pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran elektronik; penyediaan semua layanan yang
disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via Internet; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perbankan; perbankan komersial; perbankan online dan jasa keuangan
yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan swasta; perdagangan elektronik
instrumen keuangan; perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan keuangan; persiapan laporan yang berkaitan
dengan keuangan dan investasi; pialang kredit; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman
dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan; pinjaman hipotek; pinjaman komersial; pinjaman online; saran investasi,
konsultasi, manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran
pinjaman; transaksi keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan online; transaksi menggunakan kartu
kredit dan debit dan cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; urusan keuangan dan moneter; urusan
keuangan dan moneter, yaitu, jasa informasi, manajemen dan analisa keuangan; urusan keuangan, yaitu, manajemen
keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi
keuangan; verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
===Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa transfer data; Jasa transfer data digital; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk
komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang
berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan
surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi,
konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang
obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di Internet, layanan
telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication services relating to
wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks menyediakan akses
ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke jaringan komputer
global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global
lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan
dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum
hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Pengiriman informasi online; Pengiriman pesan elektronik;
Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu,
mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan,
untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; layanan pertukaran data elektronik; layanan pesan digital
nirkabel; layanan surat elektronik; layanan telekomunikasi jaringan digital; penyedia akses ke aplikasi; pesan elektronik; pesan
teks digital; surat elektronik dan layanan pesan; transfer data; transfer data digital; transfer data secara elektronik; transmisi
data antara sistem komputer berjaringan; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna komputer; transmisi data
dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik;
transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik
melalui terminal komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan
telekomunikasi; transmisi data digital; transmisi data digital melalui Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik
nirkabel; transmisi data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi elektronik file foto
digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi;
transmisi informasi; transmisi informasi elektronik; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui jaringan
digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi
informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel; transmisi
informasi melalui jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan telematik; transmisi informasi melalui
kabel; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama; transmisi informasi melalui
komunikasi data untuk membantu pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio; transmisi informasi melalui
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satelit; transmisi informasi melalui telepon; transmisi informasi oleh komputer; transmisi informasi online; transmisi komunikasi
terenkripsi; transmisi pesan dan data secara elektronik; transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan data===
===Aplikasi intelligent operation  platform (aplikasi platform operasi cerdas); 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 secara lengkap (super app) untuk
layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan
kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan
perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Bank data; Kas register, perangkat untuk menghitung; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode
voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan
dalam akun pelanggan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; Perangkat
lunak pengolahan data; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti
lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer yang
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; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau
tanpa kabel; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan
tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit,
rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat
keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat
komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank
dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; media digital yang dapat diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; peralatan untuk merekam data komputer; perangkat lunak aplikasi
(termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak komputer perusahaan yang dapat diunduh dalam bentuk basis data untuk
mengumpulkan data yaitu data pelanggan dan interaksi pelanggan untuk memungkinkan pemasar merencanakan
mempersonalisasi mengoptimalkan dan menyesuaikan komunikasi dengan pelanggan di seluruh siklus hidup pemasaran
penjualan dan layanan; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan konten di antara
perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis,
menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan dari alat
dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data
transaksional menyediakan analisis statistik dan menghasilkan pemberitahuan dan laporan; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk membuat grup, melacak lokasi, mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat
bergerak/telepon genggam, dan menyediakan informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengidentifikasi mendukung dan menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan
membangun dan mengelola hubungan pelanggan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan solusi
otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang
dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi
pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran dan periklanan yang dapat disesuaikan sosial manajemen dan
publikasi media dan analisis bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak
untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana
elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk
mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; program komputer
untuk pemrosesan data===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan
perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Layanan penyimpanan dan
pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Perangkat lunak
berbentuk layanan (SaaS); jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang
didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang
terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau
buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
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elektronik (e-commerce); layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; menyediakan application
programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk memproses
pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat lunak untuk
transfer dana elektronik; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan
program kalkulator elektronik lainnya; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:48:58
540   EtiketJID2022035712

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Raden Patah I/50 Daleman RT. 10 RW. 03 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur, 61213

DR. KH. MUHAMMAD SHOLEH QOSIM, M.SI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PELATIHAN SHALAT SEMPURNA SEPERTI TUNTUNAN NABI MUHAMMAD SAW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===pembinaan [pelatihan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:49:12
540   EtiketJID2022035713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Palem Lestari Blok F.6 No. 17, Rt. 008/Rw. 005, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

Joko Hartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: C&C GALLERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Hijau, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:51:00
540   EtiketDID2022035714

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kapurono, RT/RW 004/004, Babadan, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, Jawa
Timur

Sulton Sholehuddin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kires
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Mukena; Pakaian muslim; baju busana muslim; bando [pakaian]; dalaman jilbab;

pakaian olahraga muslim===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:51:37
540   EtiketD102022035715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jagir Sidomukti 4/8-A, RT.004, RW.003, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo
SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

ISRAL, SE.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DREAM DO BIGGER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM, ABU-ABU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian; alas kaki; pakaian jadi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita;

penutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:51:37
540   EtiketDID2022035715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 7 TEMASEK BOULEVARD
#07-05 SUNTEC TOWER ONE
Singapore 038987

Xnature Tradings Pte. 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 :

: DRX CLINIC, Medical Aesthetics since 1999 & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DRX CLINIC : merupakan suatu penamaan.
Medical Aesthetics : merupakan suatu penamaan.
since 1999 : sejak 1999.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jel Penghilang Noda Jerawat; Krem Jerawat Non Medis; Pelembab (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit

tanpa obat; Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; concealer untuk flek dan noda; gel kecantikan; kondisioner
rambut; kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih
kulit; krim pemutih kulit; masker kecantikan; masker kosmetik; masker pembersihan; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah [kosmetik]; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; minyak esensial; pelembab; pelembab wajah kosmetik;
pelembab wajah tidak mengandung obat; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; sabun-sabun; sampo; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetika untuk
perawatan jerawat; sediaan pembersihan; sediaan penataan rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
rambut; sediaan sun block; tabir surya; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 15:54:09
540   EtiketDID2022035716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21/65, Soi Sun Wichai, Bang Kapi Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok ,
10310

INN INTERNATIONAL Company Limited

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 :

: doctorlogy + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Scrub untuk keperluan kosmetik; dandan; deodoran tubuh; kosmetik; krim kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lulur;

minyak esensial; parfum; sabun-sabun; scrub kaki; scrub tangan; scrub wajah; sediaan perawatan matahari [kosmetik]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:00:08
540   EtiketDID2022035718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SOHO CAPITAL PODOMORO CITY 25th FLOOR, UNIT 2508, JL. LETJEN S.
PARMAN KAV. 28, KEL. TANJUNG DUREN SELATAN, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11470

PT KARYA SAMUDRA MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WALL3D
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU, MERAH DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===dicetak wallpaper dekoratif; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif

ukuran kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper tekstil; wallpaper vinil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:01:19
540   EtiketDID2022035719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 21/65, Soi Sun Wichai, Bang Kapi Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok ,
10310

INN INTERNATIONAL Company Limited

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 :

: doctorlogy + 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 : ===formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; protein untuk suplemen

diet; sediaan vitamin; serat makanan; suplemen diet glukosa; suplemen diet protein kedelai; suplemen makanan dengan efek
kosmetik; suplemen probiotik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:01:20
540   EtiketDID2022035720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Hadiah Utama II-E Kav. Polri Blok F-IV/1503 RT/RW. 006/002, Kel. Jelambar,
Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

INDRA SULISTIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BROOKLYN+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai untuk ponsel; Power bank portabel; earphone untuk telepon

seluler; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset untuk telepon seluler; kabel charger; kabel data; kabel konektor
telepon seluler; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; konektor untuk telepon seluler; pelindung layar privasi disesuaikan
untuk telepon seluler; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung

Halaman 581 dari 932



untuk telepon seluler; power bank [baterai yang bisa diisi ulang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:01:28
540   EtiketDID2022035721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BONOSARI RT 001 RW 008 BRUJUL, JATEN, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah, 57731

LILIK SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAGAZZI = hanya penamaan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain tekstil; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Taplak meja; Taplak meja

panjang; bahan setelan [tekstil]; kain; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain drill; kain gulungan; kain tekstil untuk
pembuatan pakaian; kain tenun; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain untuk bendera; kain untuk pakaian; kain
untuk penggunaan tekstil; kain*; lapisan tekstil untuk pakaian; serbet meja dari tekstil; spanduk kain; spanduk tekstil; taplak
meja dari tekstil; tekstil; tekstil dan pengganti tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:01:36
540   EtiketDID2022035722

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MH THAMRIN RT 002 RW 001 Kel. PANGARANGAN Kec. Sumenep, Kabupaten
Sumenep, Jawa Timur, 69412

M. Nizar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B BANI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengisi kerucut rokok; Alat pengisi tabung rokok; Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta

batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-barang keperluan perokok; Barang-barang keperluan perokok untuk
produk-produk tembakau yang dipanaskan; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Barang-barang perokok, bukan
dari logam mulia; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang
digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Gas cair bersilinder untuk pemantik rokok; Jaring filter untuk rokok;
Kartrid untuk rokok elektronik; Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kerucut untuk merokok sebelum dilinting; Kotak rokok
bukan dari logam; Kotak rokok elektrik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok; Kotak untuk rokok
elektronik; Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik;
Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penguap berkabel untuk
rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Penguap untuk keperluan merokok; Penyangga rokok; Penyaring udara
yang digunakan sebagai pengganti rokok tembakau; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik;
Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang
mengandung nikotin untuk inhalasi; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang
dipanaskan; Perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi
pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain
minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perlengkapan merokok dengan rokok elektronik; Perokok menggunakan nebuliser
oral; Pipa rokok; Pipa rokok bukan dari logam mulia; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari
campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa;
Rokok non-medis yang menggandung pengganti tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tempat
untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk barang-barang keperluan perokok; Tempat untuk rokok; Tempat untuk rokok
elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong
pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau
produk untuk memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk barang-
barang keperluan perokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitas; Tempered glass untuk rokok
elektronik; Wadah untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; aksesoris untuk rokok eletronik; alat
pembersih rokok elektronik; alat penguap oral untuk keperluan merokok; alat penguap oral untuk perokok; asbak untuk
perokok; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; asbak, dari logam mulia, untuk perokok; barang-barang perokok dari

Halaman 582 dari 932



logam mulia; barang-barang untuk perokok yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi; benda perokok sekali pakai; buku kertas
rokok; 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; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia;
corong rokok; corong rokok elektronik; corong untuk pemegang rokok; corong untuk tempat rokok; cotton bud khusus
diadaptasi untuk rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk rokok; hardcase untuk rokok
elektronik; herbal untuk merokok; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih
khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang
dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol
untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; katrid yang dijual
terisi utnuk rokok eletronik; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api bertenaga baterai untuk perokok; korek api gas untuk
perokok; korek api piroforik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; kotak rokok; kotak
rokok dari logam mulia; kotak rokok, bukan dari logam mulia; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; kumparan
pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; merokok tembakau; mesin saku untuk menggulung rokok; nikotin untuk rokok elektronik;
pelindung layar untuk rokok elektronik; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pemantik untuk
rokok; pemegang perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok dari logam mulia; pemegang rokok elektronik
dalam mobil; pemegang rokok, bukan dari logam mulia; pemegang untuk pemantik rokok; pemegang, bukan dari logam mulia,
untuk pemantik rokok; pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup
dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; peralatan kantong
untuk menggulung rokok; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin
(barang-barang keperluan merokok); perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau
untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin inhalasi; perangkat elektronik untuk penghirupan yang mengandung
minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok elektronik; perangkat penguap oral untuk perokok,
produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair
yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok
elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam penguap oral untuk perokok; perencah, selain dari minyak esensial, untuk digunakan  dalam rokok elektrik;
perlataan kantong untuk menggulung rokok; pipa merokok; pipa merokok elektronik; pipa untuk merokok pengganti tembakau
mentolated; pipa vaporizer rokok tanpa asap; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok elektronik;
rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok
yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok
tradisional; saring rokok berujung; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk perangkat merokok
elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; stiker aksesoris untuk rokok
elektronik; sumbu disesuaikan untuk pemantik rokok; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab
pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tabung gas cair untuk korek api perokok; tabung rokok;
tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tembakau rokok;
tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; tempat rokok elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit
atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik;
tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu dan rokok; vaporiser
oral untuk perokok; wadah bukan dari logam mulia untuk puntung rokok; wadah dari logam mulia untuk puntung rokok; wadah
untuk puntung rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:02:37
540   EtiketDID2022035723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Telkomsigma, Jl. Kapten Subijanto DJ, Lengkong, Gudang Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15322, Indonesia, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT SIGMA TATA SADAYA

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 :

: NeutraDC + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk pusat data yang digunakan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan

melaporkan jaringan komputer dan data telekomunikasi; aplikasi perangkat lunak pusat data ; komputer dan perangkat lunak
telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari;
peralatan dan instrumen untuk mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui akuisisi, pengolahan,
verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer; piranti lunak untuk
pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; unit pemrosesan pusat (untuk pemrosesan data)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:02:50
540   EtiketDID2022035724

730 Nama Pemohon : daniel robertus setiawan
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Alamat Pemohon : Sumber Endah I no.14, Kav 37-7, Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEALOVA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, merah, ungu gelap
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain sutra; bahan kain wol; kain [barang potongan]; kain benang rami; kain benang wol; kain campuran kapas-wol; kain

campuran katun rami; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain denim; kain gulungan; kain katun; kain linen untuk bordir; kain
muslin; kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain satin; kain spandek; kain sutra pintal; kain tekstil tenun atau bukan
tenunan; kain tenun; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain untuk kemeja; kain untuk penggunaan tekstil; kain*;
penanda [label] kain untuk kain tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:06:09
540   EtiketDID2022035725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POP UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk

membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan
bahan dasar coklat; Minuman kakao; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Sediaan untuk membuat minuman coklat
dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; 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 kakao; 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 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 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 kakao
dengan susu; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan
dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang
terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan
dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berperisa cokelat; perasa teh untuk makanan atau
minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:07:44
540   EtiketJID2022035726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ketapang II No. 113 RT 003 RW 015 Kelurahan Baktijaya Kecamatan Sukmajaya
Kota Depok Provinsi Jawa Barat 16418, Kota Depok, Jawa Barat, 16418

HERLINA ANDRIYANI

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 :

: Kedai Pempek “ALA”
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, kuning, cokelat dan putih
Halaman 584 dari 932



511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Kedai kopi; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); akomodasi sementara; jasa
penyediaan kedai buah; jasa restoran; katering makanan dan minuman; layanan persiapan makanan; menyediakan makanan
dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:08:00
540   EtiketJID2022035727

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL JATI II BUMI ASRI BLOK I NO 6, Kota Bandung, Jawa Barat, 40215
GRACE FREDERICA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEKEN MIRAE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : masa depan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran

Masakan Korea; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:16:15
540   EtiketJID2022035728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAYU JATI NOMOR 8 LINGKUNGAN BASANGKASA SEMINYAK, KUTA,
Kabupaten Badung, Bali

PT. DESA SEMINYAK HIBURAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fadlin Avisenna Nasution S.H.
Gedung Krakatau Steel Lantai 3, Jalan Gatot Subroto Kav. 54, Kuningan, Setiabudi,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIZZA SOCIETY + LOGO
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 restoran; kafe; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:16:29
540   EtiketDID2022035729

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM. ALAM SINGGASANA BLOK Q/06, Desa/Kel. Betiting, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61171

PT. Giri Permata Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUPUK LANGIT NUSANTARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Putih, Biru Muda, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; pupuk; pupuk amonium klorida;

pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk kalium;
pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kimia; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang
dikonversi secara kimia; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda
atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk urea; triple
superfosfat (pupuk)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:16:30
540   EtiketDID2022035730

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Regeringsgatan 19, Stockholm 111 53
Spotify AB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YANG TAK TERLIHAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : YANG TAK TERLIHAT merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Webcast dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat

diunduh di bidang musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait
hiburan dan pendidikan; podcast yang dapat diunduh; podcast yang dapat diunduh di bidang musik dan hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:16:56
540   EtiketDID2022035731

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baru Jl. Sangego Raya No. 9, Kota Tangerang, Banten, 15112
Pt. Howie Prima Sejahtera

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOWIE Prima Sejahtera
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Belau cucian; Bibit parfum; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan;
Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry
dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk keperluan binatu; Krim pencuci tangan;
Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Parfum laundry; Parfum, eau de toilette; Pasta cuci
tangan (non-medis); Pelembut kain; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembasmi
jamur yang pada kaca mobil; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih kaca; Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga;
Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembilas kain; Pencuci tangan; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang
tidak mengandung obat-obatan; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan;
Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat warna pada kain; Penyegar lemari pakaian;
Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perlengkapan mandi; Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi;
Pewangi pakaian; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun cair badan; Sabun
mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun
tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi
shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair;
Sampo rambut 3-in-1; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan mencuci pakaian
dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih untuk
campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan peredam cucian;
Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan sanitasi untuk tangan;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan
untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk
mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan
(semir); Shampo berbentuk batangan; Standar pelembut kain; agen pembilas pencuci piring; agen pencuci untuk tekstil; bahan
kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan-bahan
dan sediaan pembersih; blau cuci; bubuk sabun; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca
depan mobil; cairan pencuci; cat, pernis dan pernis menghapus komposisi; cuci buah dan sayuran; 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 untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk mobil; deterjen yang disiapkan
dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi
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manufaktur dan untuk tujuan medis; ekstrak untuk parfum; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak
mengandung obat; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; 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; lotion tangan; minyak esensial untuk
penggunaan pribadi, yaitu minyak untuk mandi, minyak tubuh dan minyak pijat; minyak wangi; parfum; parfum dan air toilet;
pati cucian; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pembersih berbasis kimia bioteknologi dan semprotan pembersih untuk diaplikasikan di industri dan rumah tangga (selain
untuk digunakan dalam proses manufaktur) seperti penghilangan noda, dan bioremediasi bahan organik dan hidrokarbon;
pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih dinding ban; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih oven;
pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel; pembersih semprot untuk keperluan
rumah tangga; pembersih tangan; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga;
pemutih cucian; pencuci tangan tanpa obat; pencucian cucian; pengharum ruangan; penghilang dan pembersih lantai & kisi-
kisi lantai; penghilang noda; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan
untuk mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan
rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk mandi non-medis; produk
pembersih rumah tangga; produk sabun; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk
toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun industri;
sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi*; sabun non-obat untuk bayi; 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 untuk bahan kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun
wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa
untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat,
gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel
untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun-
sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sahampoo untuk
kendaraan; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa
obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia;
sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan binatu; sediaan
cucian dan pemutihan; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan
mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; 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 dan pemolesan; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan
kaca depan; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan tangan; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring;
sediaan pencucian dan pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengharum ruangan; sediaan
pengupasan lantai; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perendaman cucian; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan ukuran binatu; sediaan untuk membersihkan dapur,
sediaan untuk membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan
menjaga permukaan kendaraan termasuk sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; sediaan untuk membuka saluran
pipa drainase; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk menggosok; sediaan
untuk mengilatkan [semir]; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan-sediaan
pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semir lantai; semir mobil; shampo dan kondisioner hewan peliharaan
[sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo rambut; shampoo ketombe; shampoo pH seimbang; tablet deterjen
pencuci piring; zat pelembut untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:19:34
540   EtiketJID2022035732

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Keraton At The Plaza Residence Unit 35 A
Jl. MH. Thamrin Kav. 15, Rt. 009 Rw. 005
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YETY TJANDRA

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 :

: DERMALICIOUS + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DERMALICIOUS + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, Merah muda dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios
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makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang,
grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Layanan penjualan
ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; jasa penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet,
minuman dan sari buah; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan
pemasaran bergerak; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; manajemen bisnis restoran;
pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan
kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; periklanan, pemasaran, riset pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:20:04
540   EtiketDID2022035733

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3960 Morrow Lane, California 95928 USA
Klean Kanteen, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLEAN KANTEEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali dijual kosong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:22:20
540   EtiketDID2022035735

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POP UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; Minuman rasa buah; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman serbuk berbahan dasar

campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman-minuman
beraroma dan bercita rasa; Sediaan untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman; minuman berbahan dasar
buah; minuman buah; minuman ringan; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan
aroma teh; minuman ringan rasa buah; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:23:03
540   EtiketDID2022035736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA 9 BLOK C NO. 8 RT. 007 RW. 017, KEL. SUNTER AGUNG, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

YU LIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HYL JEWELRY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 14
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510 Uraian Barang/Jasa : ===anting, bukan dari logam mulia; cincin, bukan dari logam mulia; gelang, bukan dari logam mulia; kalung, bukan dari logam
mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:23:24
540   EtiketDID2022035737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Family K19, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60228
Haru Kindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vinaya
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cuka hitam Cina; Emping (kerupuk dari melinjo); Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;

Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kerupuk Kentang; Kerupuk pisang; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan
dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Mie; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-,
dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman coklat dengan atau tanpa
susu; coklat; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka beras; cuka buah; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kombucha;
cuka putih; cuka rasa; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus dan bumbu lainnya; kerupuk; madu; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau
diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman dengan bahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:24:29
540   EtiketJID2022035738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Babakan RT.002 RW.024  kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos  Kota Depok
Provinsi Jawa Barat 16454, Kota Depok, Jawa Barat, 16454

TEGUH AGUNG WIBOWO

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 :

: P.A.C Pesona Aroma Cimanggis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan katering; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam,

ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; jasa
restoran; pemesanan jasa katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:25:59
540   EtiketDID2022035739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Intan Wijaya 7th Floor Unit 8 Jl. Arjuna Selatan No.75 RT 02/ RW 12, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

PT RAJA HAROEM PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Moerah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : moerah berasal dari kata ejaan lama = murah
591 Uraian Warna : hijau toska dan orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Susu dan
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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; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu, susu
sebagai komponen utama; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu,
khususnya bubuk susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:26:12
540   EtiketJID2022035740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Regeringsgatan 19, Stockholm 111 53
Spotify AB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YANG TAK TERLIHAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : YANG TAK TERLIHAT merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran audio, video, dan konten multimedia melalui radio, komunikasi selular, komunikasi nirkabel, internet,

komputer, perangkat mobile, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer; pengiriman, penyiaran dan streaming
audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; streaming audio konten melalui jaringan
komputer global===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:32:12
540   EtiketJID2022035741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Regeringsgatan 19, Stockholm 111 53
Spotify AB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Ambadar S.H.
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YANG TAK TERLIHAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : YANG TAK TERLIHAT merupakan suatu penamaan / constitutes a naming.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih / Black and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen

strategis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:32:42
540   EtiketDID2022035742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bugel Mas Indah Jalan Tembaga B 13 No. 44, RT/RW 001/008, Kelurahan Bugel,
Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15113, Kota Tangerang,
Banten, 15113

Timi Fajar Karnalah

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 :

: beeboo design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Hijau, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan untuk anak-anak; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; chemisettes [bagian depan baju]; pakaian

anak-anak; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian santai; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:35:10
540   EtiketDID2022035743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sukamulya No. 16, RT 001, RW 010, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa
Kaler, Kota Bandung, 40233, Kota Bandung, Jawa Barat, 40233

DJONNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vario
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tenun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:39:12
540   EtiketJID2022035745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Taman Raya Raudha Blok D5 Jl. Delima Kel. Tobekgodang Kec. Tampan Kota
Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, 28290

Trio Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: delimanet
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Delimanet , menghubungkan semua lebih baik
591 Uraian Warna : Merah dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penyedia layanan internet [ISP]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:45:47
540   EtiketJID2022035746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1101, 10th Floor, Building 2, Yard 6, Futong East Street, Chaoyang District,
Beijing, China

BEIJING KUAI NIU ZHI YING TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QuickCEP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa publisitas; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan informasi, nasehat

dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
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kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan relasi media; Pengiklanan penjualan melalui pos; iklan bayar per klik; iklan melalui pesanan surat; iklan online
pada jaringan komputer; iklan radio; iklan televisi; layanan tata letak untuk tujuan periklanan; organisasi pameran untuk tujuan
komersial atau iklan; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran yang ditargetkan; pengoptimalan lalu
lintas situs web; produksi film iklan; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; sistemisasi informasi ke dalam
basis data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:46:02
540   EtiketDID2022035747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Curug Jaya D No. 84, RT 005, RW 001 Kel. Jaticempaka, Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17416

CV Beauka Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEAUKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Balsem mata; Eyeliner; Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Highlighter kulit

(kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Lip tint (pewarna bibir); Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pensil untuk bibir; Perona mata; Sampo; Scrub bibir; Serum bibir; Serum rambut; Spray penyegar mulut; Spray
wajah (kosmetik); balsem bibir tanpa obat; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak wajah kosmetik; bronzer
kulit; celak mata; concealer [kosmetik]; deodoran; foundation; gel rambut; kondisioner bibir; kosmetik untuk bibir; krim bibir;
krim mata; krim pelembab; krim pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim rambut; krim tubuh; lipstik; maskara; masker
kecantikan; masker mata; parfum; pasta gigi; pelembab bibir; pelembab rambut; pelindung matahari untuk bibir; pembentuk
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garis bibir; pemoles bibir; pena korektor untuk riasan mata; penetral bibir; pengkilap bibir; pensil alis; perona mata berupa
kilauan  (Eyeshadow glitter); primer make-up; sabun cukur; sabun-sabun; scrub krim tubuh; serum mata; serum wajah; toner
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:49:16
540   EtiketDID2022035748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Griya Upakara, LT 3 Unit, Jl Cikini IV No. 10, RT015 RW005 Kel. Cikini, Kec.
Menteng , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT BASARIYAT ANOUR TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STYELS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam #000000 Merah #ff0000
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacamata anti silau; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; aksesoris kacamata; bingkai kacamata; bingkai

kacamata dan kacamata hitam; kacamata; kacamata 3D; kacamata anak; kacamata dan kacamata hitam; kacamata fashion;
kacamata lapangan; kacamata lihat jauh; kacamata matahari; kacamata olahraga; kacamata olahraga, kacamata anti-silau,
kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata pelindung; kacamata pelindung debu; kacamata pembesar; kacamata pengaman;
kacamata pintar; kacamata resep; kacamata untuk membaca; kacamata visi malam; kasing untuk kacamata hitam dan
kacamata pelindung; kotak kacamata; lensa kacamata hitam; lensa untuk kacamata; pemegang kacamata; rantai kacamata;
tali kacamata; tali pengikat kacamata; tempat untuk kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:50:32
540   EtiketJID2022035749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kotasari no 21, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat
Dazul Herman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Narendra Airlangga Tarigan S.H.
Jl. Empang Bahagia IV A No.18 RT.005 RW.010, Jelambar, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Krakatau International Port Solution
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua; Biru muda; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah,

mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi,
mengumpulkan, mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui
jaringan komunikasi; Platform sebagai Layanan (PaaS); jasa/layanan platform sebagai suatu layanan (PaaS); layanan
penyediaan piranti lunak sebagai suatu layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk melihat, mengelola,
mengedit, dan menyimpan dokumen melalui jaringan komputer; menyediakan perangkat lunak dan aplikasi untuk manajemen
hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); menyediakan perangkat lunak untuk melakukan reservasi
dan pemesanan; 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; penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi mengunggah, mengunduh,
mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging, streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan,
mengatur, merubah, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan
komunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:51:12
540   EtiketDID2022035750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN GRISENDA BLOK A1 NO 99 RT 01/10, KEL. KAPUK MUARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KIKI RIZKI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QQ Queen
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion menghapus make-up; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan

pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
penghapus perekat; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri]
[deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen
untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan-bahan dan sediaan pembersih; balm rambut
non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi
dengan sediaan toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; batu tawas [astringen]; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk gigi dibasahi; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk tubuh berkilau; busa pembersih; cat krom; cologne setelah bercukur; dandan; dasar untuk parfum bunga;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; foundation cair; garam mandi tanpa obat; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; glitter kuku; gulungan abrasif; kain
dan kertas abrasif; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; krim after-
shave (non-obat); krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi;
krim boot; krim kaki tanpa obat; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; 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 non-obat untuk penggunaan pribadi;
krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim
tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lembar abrasif; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin
mobil; lipstik; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion
untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan 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 untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion,
krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker pembersih mineral; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk
keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak esensial
aromatik; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi tanpa obat;
minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousses [kosmetik]; mousses menjadi
alat bantu penata 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; parfum cair; pasta abrasif; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh;
pelindung bibir non-obat; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pembersih
untuk baki sampah; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemoles bibir; pemutih kuku; pena cat kuku; pencuci tangan tanpa obat; penetral untuk pengeritingan permanen;
penghilang cat kuku; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk
kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci
piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya;
sabun loofah; sabun mandi cair; sabun tubuh tanpa obat; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sediaan abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah
tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan dan bahan untuk pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; 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 kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; 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
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mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up; sediaan menyegarkan nafas
untuk kebersihan pribadi; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dengan dasar
pelarut; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna;
sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan
tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk ban dan
roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan
hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan
pengharum ruangan; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perbaikan kuku; sediaan pijat tanpa obat; sediaan rambut tanpa obat;
sediaan tata rias; 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; semir boot;
semir mobil; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas
menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tempat lipstik; tips kuku; 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; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan
pribadi; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; warna pipi; wewangian alami; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:52:12
540   EtiketDID2022035751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P.JAYAKARTA NO.27 RT.01 RW.03 KEL PINANGSIA KEC. TAMAN SARI , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11110

PETER WIJONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VEGETUS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM , PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu herbal; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman suplemen

berbahan baku herbal; Minuman suplemen dari madu; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Obat herbal yang mengandung madu; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi
atau terapeutik; Ramuan herbal tradisional; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan madu;
Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau;
campuran minuman suplemen diet rasa buah; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; minuman obat herbal;
obat herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 16:54:22
540   EtiketJID2022035752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10430

PT PEGADAIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pegadaian Gadai Tabungan Emas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pegadaian (C 92, M 45, Y 69, K 42, R 0, G 77, B 67 - Hex #004d43), Gadai Tabungan Emas (C 30, M 0, Y 100, K 0, R 191, G

215, B 48 - Hex #bfd730) Font Ronnia
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Gadai; Penyimpanan dan perdagangan emas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:00:12
540   EtiketJID2022035753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1101, 10th Floor, Building 2, Yard 6, Futong East Street, Chaoyang District,
Beijing, China

BEIJING KUAI NIU ZHI YING TECHNOLOGY CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QuickCEP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain situs web; Pembuatan atau pemeliharaan situs web untuk pihak lain; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS];

analisis sistem komputer; desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; duplikasi program komputer; instalasi
perangkat lunak komputer; konsultasi dalam desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi desain situs
web; konsultasi perangkat lunak komputer; konsultasi teknologi komputer; memperbarui perangkat lunak komputer;
menyediakan informasi yang berkaitan dengan teknologi komputer dan pemrograman melalui situs web; pemantauan sistem
komputer dengan akses jarak jauh; pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi akses tidak sah atau pelanggaran data;
pemantauan sistem komputer untuk mendeteksi gangguan; pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer;
pemulihan data komputer; pengembangan platform komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:04:03
540   EtiketJID2022035754

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pegangsaan Dua No. 12, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Forisa Nusapersada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POP UP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai; Kedai es; Kedai teh;

Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan teh bubble; Tempat penyediaan makanan dan
minuman; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; kafe; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan snack-bar dan kantin; menyajikan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman di restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:04:22
540   EtiketJID2022035755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Keraton At The Plaza Residence Unit 35 A
Jl. MH. Thamrin Kav. 15, Rt. 009 Rw. 005
Kel. Gondangdia, Kec. Menteng
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YETY TJANDRA

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 :

: DERMALICIOUS + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DERMALICIOUS + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, Merah muda dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Penyediaan katering;
Restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang
berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa kontrak untuk katering; katering makanan dan minuman; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; pemesanan jasa katering; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:08:17
540   EtiketJID2022035757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10430

PT PEGADAIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pegadaian Cicil Emas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pegadaian (Hijau Kode C 92, M 45, Y 69, K 42, R 0, G 77, B 67 - Hex #004d43). Cicil Emas (Hijau Kode C 60, M 0, Y 100, K

0, R 114, G 191, B 68 - Hex #72bf44), Font Ronnia
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Gadai; Penyimpanan dan perdagangan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:10:12
540   EtiketJID2022035758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Nias VII PA 21/1, RT. 005 RW. 014, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa
Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14250, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14250

Erik Thianto

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 :

: DURIAN LOVERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Merah, Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi kue; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Kafe kue beras; dekorasi kue; jasa penyediaan

makanan berupa roti; katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:16:03
540   EtiketJID2022035760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10430

PT PEGADAIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pegadaian Syariah Cicil Emas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pegadaian Syariah (Hijau Kode C 92, M 45, Y 69, K 42, R 0, G 77, B 67 - Hex #004d43), Cicil Emas (Hijau Kode C 60, M 0, Y

100, K 0, R 114, G 191, B 68 - Hex #72bf44), Font Ronnia
511 Kelas Barang/Jasa : 36
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Gadai; Penyimpanan dan perdagangan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:21:37
540   EtiketJID2022035761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10430

PT PEGADAIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pegadaian Titipan Emas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pegadaian (Hijau Kode C 92, M 45, Y 69, K 42, R 0, G 77, B 67 - Hex #004d43), Titipan Emas (Hijau Kode C 90, M 0, Y 100,

K 0, R 0, G 171, B 78 - Hex #00ab4e), Font Ronnia
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Gadai; Penyimpanan dan perdagangan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:30:15
540   EtiketDID2022035762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kayumanis Barat No 17 A Matraman, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13130

Gervyn Sutrisna Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tamhs
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga;

ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk
perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian
atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari;
payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:45:38
540   EtiketDID2022035763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pamoyanan, RT 002/ RW 002, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Kota Bogor
Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, 16136

Salma Thurosa Soepriadinata

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: naudy + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Biru, dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Daster anak-anak; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk

anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak;
Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian tidur untuk bayi; Rompi anak-
anak; Sarung tangan bayi; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; Topi wol; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; atasan
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bayi; atasan untuk anak-anak; baju bayi; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; bando [pakaian]; bando menjadi
pakaian; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak;
bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana anak; celana bayi; celana dalam untuk bayi; celana panjang untuk anak-anak;
celana panjang untuk bayi; celana pendek bayi; celana pendek untuk anak-anak; celana popok bayi; celana untuk anak-anak;
gaun bayi; gaun untuk anak-anak; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kain oto untuk anak-anak; kain tadah liur
bayi; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaus kaki anak-anak; kaus kaki untuk bayi; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; pakaian anak-anak; pakaian bayi [pakaian];
pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk anak-
anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
bayi dan balita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama bayi; piyama untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak;
sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu dan sepatu bayi; sepatu sandal;
sepatu untuk anak-anak; sweater bayi; topi; topi rajutan; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan
anak-anak; tutup kepala anak-anak; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:51:43
540   EtiketJID2022035764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
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

Industri Agribisnis; 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 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 Properti (Real Property); 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; evaluasi keuangan biaya pengembangan yang berkaitan dengan industri
minyak, gas, dan pertambangan; manajemen Investasi; manajemen investasi keuangan; manajemen keuangan; memberikan
informasi tentang penjualan komoditas; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan; memberikan
informasi, konsultasi dan saran di bidang penilaian keuangan; pengelolaan keuangan modal investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:51:53
540   EtiketDID2022035765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.24 BINHE ROAD, ZHANG MU TOU TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG
PROVINCE

SEACO TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Widodo S.H.,M.H.,
Ruko Golden Road C 28 Nomor 32 Jalan Pahlawan Seribu BSD City

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: winx
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; alat

penguap oral untuk perokok; filter rokok; herbal untuk merokok; hookah; kotak rokok; rokok elektronik; rokok yang
mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:53:05
540   EtiketDID2022035766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KUDANG RT 002 RW 004 DESA WANAJAYA, KECAMATAN WANARAJA
KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT  , Kabupaten Garut, Jawa Barat,
44111

PT SAMI RAOS JAYA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Samiraos + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : samiraos = merupakan serapan bahasa sunda yang memiliki arti "sama enak"
591 Uraian Warna : tulisan "Samiraos" berwarna putih, dan background berbentuk bulat berwarna merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Kaldu bakso; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi

daging ikan cincang; bakso sapi; bakso urat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:53:40
540   EtiketJID2022035767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN PARKING & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Putih, dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parkir mobil; layanan parkir kendaraan; layanan parkir mobil; mengoperasikan tempat parkir; penyediaan fasilitas parkir

mobil; penyediaan ruang parkir; penyewaan mobil, garasi dan penyewaan ruang parkir; penyewaan ruang parkir kendaraan;
penyewaan ruang parkir mobil; sewa tempat parkir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:56:51
540   EtiketDID2022035768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Produk yang menawarkan aluminium CO2 Rendah pada produk aluminium

dan paduan aluminium serta billet, lempeng/lembar, batang logam pengecoran, batang logam dengan kemurnian tinggi,
tangkai; Timah; bijih logam; bijih nikel; bijih timah; billet logam; ingot paduan nikel; kathoda nikel; logam biasa dan paduan
mereka; logam biasa dan paduan mereka, bijih; nikel; nikel dan paduan; nikel tambaga alloy; paduan nikel; perak nikel;
tembaga batangan murni===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 17:58:56
540   EtiketJID2022035769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu bara; Perdagangan batu bara; Perdagangan

batu bara padat (briket); manajemen bisnis fasilitas parkir mobil; perdagangan mineral===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:00:26
540   EtiketJID2022035770

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengelolaan penggalian pertambangan batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu

gamping, kerikil; ekstraksi pertambangan; jasa kontraktor pertambangan; jasa pertambangan; perbaikan dan pemeliharaan
pertambangan, pemindahan tanah, pembuatan jalan, peralatan pertanian dan pertanian; pertambangan batu bara;
pertambangan minyak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:02:18
540   EtiketJID2022035771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Jasa bar; Kantin; Katering makanan dan minuman; Pemesanan dan penyewaan
ruang rapat (meeting); Tempat makan yang menghidangkan kudapan; kafe, kafetaria dan layanan restoran; pelayanan dalam
menyediakan makanan dan minuman; rumah makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:04:35
540   EtiketDID2022035772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===anak ikan yang baru menetas; benih ikan; ikan air tawar, hidup; ikan hidup untuk makanan manusia; ikan hidup, selain

untuk makanan manusia; ikan, hidup; udang besar, hidup; udang, hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:08:09
540   EtiketJID2022035773

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa akuakultur; jasa akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa budidaya, yaitu jasa budidaya kehidupan

laut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:11:22
540   EtiketDID2022035774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Birah 1 Nomor 9, RT.4/RW.6, Rw. Bar., Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12180, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT TIGA SEKAWAN GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIGA SEKAWAN GROUP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju; jaket [pakaian]; kaos; kemeja golf; pakaian;

pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sendal; topi; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:22:51
540   EtiketDID2022035775

730 Nama Pemohon : PT TIRTA SUKSES INDOMAKMUR
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Alamat Pemohon : GRAHA MAMPANG LANTAI 3 SUITE 305, JALAN MAMPANG, DUREN TIGA,
PANCORAN KOTA ADM.
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: It's Bob@ Dre@m + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning , Hitam , Biru , Ungu , Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba; Campuran minuman berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman berbahan dasar kopi

yang  mengandung susu; Minuman cokelat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kakao; Minuman
kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang
terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; gula karamel; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman teh boba; perasa vanila untuk makanan atau minuman; tapioca pearls (isian untuk
minuman boba)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:24:58
540   EtiketJID2022035776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Telkomsigma, Jl. Kapten Subijanto DJ, Lengkong, Gudang Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15322, Indonesia, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT SIGMA TATA SADAYA

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 :

: NeutraDC + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan melalui media elektronik; 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; Manajemen usaha
dan operasi pusat data; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); iklan dan promosi perusahaan; iklan
komersial perusahaan; 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 iklan
dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; pembaharuan dan
pemeliharaan data dalam pusat data komputer; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs
web dan sumber daya perangkat lunak; sistematisasi data dalam database pusat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:26:41
540   EtiketJID2022035777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jalur 20 Blok 30/19, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

PT Nararya Atas Bersama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tanatap ARTISAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran
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yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai teh; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan restoran
dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk
restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran; Tempat
penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); bar kopi; jasa katering kantor
untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa
penyediaan minuman dengan boba; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); layanan bar teh; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan
restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus
bar; layanan minum teh; layanan rantai rumah kopi; layanan ruang minum teh; layanan rumah kopi; layanan yang
menyediakan minuman teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; penyediaan informasi
yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman
untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:27:46
540   EtiketJID2022035778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Telkomsigma, Jl. Kapten Subijanto DJ, Lengkong, Gudang Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten 15322, Indonesia, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT SIGMA TATA SADAYA

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 :

: NeutraDC + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, abu-abu, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan piranti lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan piranti lunak untuk pusat data yang digunakan dalam

mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data jaringan komputer dan telekomunikasi; Penyedia pusat data elektronik
dalam bidang akses data elektronik biometrik, identifikasi biometrik, verifikasi dan autentikasi identitas; jasa pendukung teknis,
yaitu, migrasi pusat data, server dan aplikasi basis data; konsultasi di bidang komputasi awan, infrastruktur pusat data,
jaringan komputer dan manajemen infrastruktur jaringan, dan keamanan jaringan komputer; operasi, desain dan
pengembangan aplikasi perangkat lunak komputer, yakni, perangkat lunak peningkatan efisiensi jaringan, desain
penyimpanan dan keamanan cloud dan desain pusat data; penyediaan jasa dukungan teknologi perangkat lunak dan
konsultasi sehubungan dengan perangkat lunak komputer, pengembangan, dan penggunaan perangkat keras komputer,
perangkat jaringan komputer, perangkat telekomunikasi, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, komputasi awan,
keamanan jaringan, keamanan cloud, desain pusat data, dan analitik; penyediaan layanan dukungan teknologi piranti lunak
dan konsultasi di bidang piranti lunak komputer, pengembangan dan penggunaan piranti keras komputer, penggunaan
peralatan jaringan, desain jaringan komputer, desain penyimpanan, keamanan jaringan, keamanan cloud, desain dan analisa
pusat data; penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online untuk pengelolaan jaringan komputer,
pengelolaan infrastruktur jaringan, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, dan pengelolaan infrastruktur pusat data;
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan, infrastruktur
teknologi informasi, dan infrastruktur pusat data; perencanaan teknis dan manajemen proyek teknis untuk pengembangan
pusat data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:36:40
540   EtiketDID2022035779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara BCA, Grand Indonesia. Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta., Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310

PT Bank Central Asia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: paylaterBCA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 16, 35, 36, 38, 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan untuk keperluan periklanan; 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;
Sertifikat; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi
pengetahuan; 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; formulir aplikasi kredit; materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; perangkat mekanis untuk
mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; publikasi cetak dan materi yang berkaitan dengan
layanan perbankan dan keuangan serta kartu kredit atau layanan kartu kredit===
===Bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli
barang-barang tersebut dari toko retail, toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui
media telekomunikasi, dari situs web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja
televisi; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; distribusi materi iklan secara elektronik; jasa advis,
konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); layanan iklan dan pemasaran online; layanan pemasaran email; layanan
pemrosesan data online; layanan promosi dan iklan melalui internet; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler
lainnya, dan melalui internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pembukuan untuk transfer dana elektronik; penyebaran iklan dan materi iklan [selebaran,
brosur, selebaran, dan sampel]; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan
media iklan lainnya; periklanan, pemasaran, riset pasar===
===Administrasi urusan keuangan; Bank internet; Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis
perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Perbankan dan Sekuritas (Banking & Securities); Jasa
administrasi keuangan; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan urusan finansial; Jasa otorisasi
pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored value cards); Jasa
pembayaran elektronik, yaitu, memungkinkan pemrosesan dan transmisi elektronik atas transfer dana elektronik dan
pembayaran melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek
elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online; Jasa
pembayaran piutang; Jasa penilaian risiko kredit; Jasa penyaringan kredit; Jasa perbankan; Jasa perencanaan keuangan dan
manajemen keuangan; Jasa simpan pinjam secara online; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial
yang aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa-jasa investasi dan
pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas kepada jasa-jasa modal ventura, untuk pusat perbelanjaan daring (online
marketplaces)  pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan
keuangan terkait, secara online maupun offline; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun
offline
jasa pinjaman lunak; Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran
layanan pemrosesan transaksi elektronik; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Layanan
Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; Layanan informasi,
nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global, layanan moneter melalui
jaringan komunikasi global, layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global, kliring dan rekonsiliasi
transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan administrasi pembayaran melalui jaringan
komunikasi global, layanan valuta asing elektronik, layanan perantara keuangan, menyediakan layanan untuk melakukan
pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global, menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran
pada kartu prabayar di gerai toko, layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang
ditawarkan oleh orang lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan yang disediakan dengan
menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan
transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global, layanan keuangan, manajemen resiko keuangan,
perencanaan keuangan, manajemen keuangan, layanan investasi keuangan, analisis data keuangan, konsultasi keuangan,
manajemen asset keuangan, layanan nasehat keuangan yang berkaitan dengan perpajakan, menyediakan informasi
keuangan, layanan transaksi keuangan, layanan konsultasi strategi keuangan, layanan keuangan yang berkaitan dengan
penyediaan dan penataan modal, layanan keuangan yang berkaitan dengan manajemen keuangan, manajemen keuangan,
mengatur hipotek dan pinjaman, layanan kredit dan pinjaman, konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman, layanan
pembiayaan dan pinjaman, angsuran pinjaman, jasa pinjaman [pembiayaan], pinjaman terhadap keamanan, pinjaman hipotek,
layanan pinjaman pribadi, penyediaan pinjaman komersial, penyediaan pinjaman konsumen, penyediaan pinjaman industri,
penyediaan fasilitas pinjaman dan kredit, pinjaman bergulir, pinjaman sindikasi, asuransi, administrasi asuransi, nasehat
asuransi, broker asuransi, konsultasi asuransi, layanan manajemen asuransi, layanan reasuransi, perbankan, layanan
perbankan elektronik, perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [internet banking], perbankan investasi,
perbankan pedagang; perbankan on-line, layanan perbankan pribadi, perbankan swasta, perbankan telepon, layanan
perbankan yang berkaitan dengan setoran uang, layanan rekening bank, memproses pembayaran untuk pembelian barang
dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik, layanan pembayaran elektronik, layanan pemrosesan pembayaran, layanan
dompet elektronik (layanan pembayaran), memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak, layanan uang
elektronik, layanan pembayaran tagihan, peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; Layanan kartu kredit, kartu
biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu pembayaran dan kartu debit; Layanan keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang
lain, semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan
otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Layanan kredit; Layanan manajemen investasi dan keuangan; Layanan
pembayaran dompet elektronik; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu
hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan pendaftaran kartu kredit,
kartu biaya, kartu tunai, kartu jaminan cek, kartu debit, kartu pembayaran, kartu keuangan dan kartu pembelian; Layanan
perbankan bisnis online; Layanan perbankan online; Layanan perbankan pribadi; Layanan pinjaman; Layanan pinjaman
pribadi; Layanan terintegrasi untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik
keuangan melalui jaringan komunikasi global; Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang
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setara dengan uang elektronik; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar melalui jaringan
komunikasi global; Pemberian informasi yang berkaitan dengan keuangan; Penerbitan kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar,
kartu hadiah prabayar, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran; Pengganti layanan pembayaran elektronik;
Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan pinjaman industri; Penyediaan pinjaman
komersial; Penyediaan pinjaman konsumen; Penyelesaian pembayaran dan pemrosesan pembayaran atas nama pengguna
mata uang virtual elektronik; Perbankan digital; Perbankan mobile; Perbankan online; Pinjaman hipotek; Pinjaman sindikasi;
Rekonsiliasi transaksi keuangan; Transaksi pembayaran elektronik dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode);
analisis dan konsultasi keuangan; dukungan dan sponsor keuangan; informasi dan evaluasi keuangan; informasi keuangan;
informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet; investasi keuangan dan layanan
konsultasi; jasa advis keuangan, konsultasi manajemen, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan
keuangan; jasa agen penagihan utang; jasa bantuan keuangan; jasa informasi dan konsultasi keuangan; jasa informasi
keuangan; jasa kartu debit; jasa kartu kredit; jasa kartu kredit, mengolah dan mentransmisi tagihan dan pembayaran
daripadanya, dan menyediakan asuransi untuk transaksi keuangan; jasa keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa
pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan dan konsultasi yang berkaitan dengannya; jasa keuangan di bidang
peminjaman uang; jasa keuangan disediakan dengan cara elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui
telepon; jasa keuangan disediakan melalui telepon; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan yang berkaitan dengan
penyelesaian utang; jasa keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang disediakan untuk bisnis pada
industri minyak dan gas; jasa keuangan, investasi dan asuransi; jasa keuangan, yaitu, menyediakan kartu kredit elektronik,
kartu debit, kartu hadiah, dan kartu pembelian prabayar secara elektronik melalui internet, telepon seluler, dan smart phone;
jasa konsultasi dan konsultasi keuangan; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro;
jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan kredit mikro; jasa likuidasi bisnis, keuangan; jasa manajemen
risiko kredit elektronik; jasa pembayaran pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran secara
online; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara online; jasa pemberian peminjaman dengan jaminan; jasa pembiayaan
di bidang teknik medis dan teknologi; jasa pembiayaan peralatan; jasa pembiayaan untuk pembelian kapal; jasa pengelolaan
uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri, termasuk penggantian uang tunai, memelihara
dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin, memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa
persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre, pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek,
cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan
penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan penghasilan dari konvensi, pameran, dan
pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai
dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan,
jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata
uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan
uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang berkaitan dengan melindungi rahasia informasi
perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai, menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau,
menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan
akses uang tunai; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa
perhitungan keuangan untuk orang lain, yaitu, perhitungan anggaran; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman keuangan;
jasa pinjaman lunak; jasa restrukturisasi hutang; jasa simpan pinjam; jasa sponsor keuangan; jasa-jasa keuangan melalui
jaringan komunikasi global; jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa penyediaan dana; jasa-jasa
perbankan dan keuangan secara online; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi
pembayaran; jasa/layanan pemrosesan transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu hadiah; jasa/layanan transaksi keuangan;
keuangan, investasi dan manajemen aset real estat; konsultasi dalam bidang perbankan online dan jasa keuangan; konsultasi
di bidang investasi ekuitas swasta; konsultasi di bidang perencanaan keuangan; konsultasi di bidang pinjaman komersial;
konsultasi di bidang pinjaman konsumen; konsultasi keuangan dan layanan informasi; konsultasi keuangan yang berkaitan
dengan layanan kredit; konsultasi kredit konsumen; konsultasi manajemen hutang; konsultasi mengenai pembiayaan proyek
energi; konsultasi pinjaman keuangan; layanan agen kredit; layanan biro kredit; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan
pinjaman; layanan kartu kredit dan kartu debit; layanan kartu kredit dan kartu kredit; layanan kartu kredit dan kartu tunai;
layanan keuangan; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan, memproses,
memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi pembayaran
tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer,
pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu, pemrosesan pembayaran mobile dan transaksi
tanpa kontak langsung, dan transaksi pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat
seluler; layanan konseling utang; layanan konsolidasi tagihan; layanan konsolidasi utang; layanan konsultasi hutang; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan pribadi;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan kontrol kredit dan debit; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan
keuangan; layanan kredit dan pinjaman; layanan kredit konsumen; layanan manajemen kas; layanan manajemen utang;
layanan negosiasi penyelesaian hutang; layanan pembayaran; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran otomatis;
layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan pembiayaan; layanan
pembiayaan dan pinjaman; layanan pembiayaan kembali; layanan pembiayaan untuk pengamanan dana; layanan
pemrosesan pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik
untuk identifikasi dan otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan, yaitu,
menyediakan transaksi elektronik yang aman
dan opsi pembayaran, di tempat penjualan dan
online melalui jaringan komputer global atau
melalui telekomunikasi, perangkat seluler atau
nirkabel; layanan pemulihan utang; layanan penagihan utang; layanan perbankan dan asuransi; layanan perbankan dan
keuangan; layanan perbankan dan pembiayaan; layanan perbankan disediakan melalui telepon seluler; layanan perbankan
elektronik melalui jaringan komputer global; layanan perbankan konsumen yang disediakan oleh serikat kredit; layanan
perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh;
layanan perbankan otomatis; layanan perbankan terkomputerisasi; layanan perbankan yang berkaitan dengan penerimaan
pembayaran cicilan interval tetap; layanan perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; layanan perbankan, keuangan
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dan asuransi; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu
menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan
komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak
ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat
berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi,
perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi
keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik,
layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan
dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen kepercayaan keuangan;
manajemen keuangan; manajemen keuangan dan layanan konsultasi; manajemen keuangan dari rencana penyedia pilihan;
manajemen keuangan, analisis dan layanan informasi; melakukan studi kelayakan finansial; melakukan transaksi keuangan;
melakukan transaksi keuangan secara online; melakukan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; memberikan informasi dan
saran di bidang keuangan; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan dan data
pembayaran elektronik melalui jaringan
komputer global atau melalui telekomunikasi,
perangkat seluler atau nirkabel; memberikan informasi keuangan dan saran keuangan melalui situs web; memberikan
informasi keuangan dengan cara elektronik; memberikan informasi keuangan melalui situs web; memberikan informasi
keuangan secara online; memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan kelayakan kredit perusahaan dan individu;
memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan keuangan melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan keuangan melalui situs
web; memberikan investor dengan informasi keuangan; memberikan jaminan keuangan; memberikan pinjaman dengan
jaminan; memberikan pinjaman sementara; membiayai pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; memfasilitasi
pinjaman antara peminjam dan investor; mengatur keuangan untuk program radio; mengatur keuangan untuk program televisi;
mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman terhadap keamanan; mengatur
transaksi keuangan; mengeluarkan dan menyediakan tanda terima untuk pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran;
menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; menyediakan informasi daring perihal jasa keuangan, perbankan, asuransi dan
invetasi.; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan jasa keuangan yaitu,
jasa kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain;
menyediakan layanan pembayaran pinjaman; menyediakan pemrosesan pembayaran seluler
nirsentuh melalui pedagang di lokasi ritel,
online, dan grosir; otentikasi transaksi pembayaran, yaitu
menyediakan transaksi komersial yang aman
dan opsi pembayaran serta layanan
penyelesaian hutang; pembiayaan dan pengadaan pembiayaan; pembiayaan ekuitas; pembiayaan ekuitas publik; pembiayaan
ekuitas publik dan swasta; pembiayaan jaminan; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian konsumen; pembiayaan
penelitian medis; pembiayaan pengembangan produk; pembiayaan pengembangan real estat; pembiayaan perusahaan;
pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pembiayaan pinjaman rumah; pembiayaan pinjaman,
pembiayaan real estat, investasi real estat; pembiayaan proyek; pembiayaan proyek pembangunan; pembiayaan proyek
pengembangan real estat; pembiayaan sewa mobil; pemrosesan dan transmisi elektronik dari data pembayaran tagihan untuk
pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan transaksi pembayaran;
penagihan hutang dan layanan pemulihan; penelitian keuangan; penelitian keuangan dan layanan informasi; penelitian
keuangan di bidang manajemen risiko; penerbitan poin loyalitas pelanggan; penerimaan, pemprosesan, otentikasi,
pengelolaan dan rekonsiliasi pembayaran elektronik dan transaksi pembayaran elektronik; penyediaan semua layanan yang
disebutkan di atas melalui sarana elektronik dan via Internet; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perbankan; perbankan komersial; perbankan online dan jasa keuangan
yang dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perbankan swasta; perdagangan elektronik
instrumen keuangan; perencanaan dan manajemen keuangan; perencanaan keuangan; persiapan laporan yang berkaitan
dengan keuangan dan investasi; pialang kredit; pinjaman [pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman
dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan; pinjaman komersial; pinjaman online; saran investasi, konsultasi,
manajemen, administrasi, penelitian, perencanaan, dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; saran pinjaman; transaksi
keuangan; transaksi keuangan dan moneter; transaksi keuangan online; transaksi menggunakan kartu kredit dan debit dan
cek secara elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; urusan keuangan dan moneter; urusan keuangan dan
moneter, yaitu, jasa informasi, manajemen dan analisa keuangan; urusan keuangan, yaitu, manajemen keuangan,
perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan konsultasi keuangan;
verifikasi kredit melalui jaringan informasi komputer global===
===Jasa penyediaan akses ke layanan penyedia layanan aplikasi; Jasa transfer data; Jasa transfer data digital; Layanan
informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk
komunikasi dengan cara nirkabel, layanan komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang
berkaitan dengan komunikasi informasi antara bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan
surat elektronik, menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi,
konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang
obrolan internet, penyediaan forum secara onlin, streaming data, streaming konten media digital di Internet, layanan
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telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita, relating to electronic payments, telecommunication services relating to
wireless payments, providing online entertainment forums, communication services between data banks menyediakan akses
ke database, menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke jaringan komputer
global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global
lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan
perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan
dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum
hiburan secara online, layanan komunikasi antara bank data; Pengiriman informasi online; Pengiriman pesan elektronik;
Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu,
mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan,
untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran elektronik; jasa
telekomunikasi yang berhubungan dengan pembayaran nirkabel; layanan pertukaran data elektronik; layanan pesan digital
nirkabel; layanan surat elektronik; layanan telekomunikasi jaringan digital; penyedia akses ke aplikasi; pesan elektronik; pesan
teks digital; surat elektronik dan layanan pesan; transfer data; transfer data digital; transfer data secara elektronik; transmisi
data antara sistem komputer berjaringan; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna komputer; transmisi data
dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik;
transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik
melalui terminal komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi data dan layanan
telekomunikasi; transmisi data digital; transmisi data digital melalui Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik
nirkabel; transmisi data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi elektronik file foto
digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi;
transmisi informasi; transmisi informasi elektronik; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui jaringan
digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi
informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel; transmisi
informasi melalui jaringan telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan telematik; transmisi informasi melalui
kabel; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama; transmisi informasi melalui
komunikasi data untuk membantu pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio; transmisi informasi melalui
satelit; transmisi informasi melalui telepon; transmisi informasi oleh komputer; transmisi informasi online; transmisi komunikasi
terenkripsi; transmisi pesan dan data secara elektronik; transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan data===
===Aplikasi intelligent operation  platform (aplikasi platform operasi cerdas); 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 secara lengkap (super app) untuk
layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan
kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan
perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan
transaksi perbankan; Bank data; Kas register, perangkat untuk menghitung; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer
yang terdiri dari dompet digital yang dapat menyimpan informasi data pelanggan untuk mengakses kupon voucher, kode
voucher dan potongan harga di penjual eceran dan untuk mendapatkan loyalitas atau hadiah uang yang dapat ditambahkan
dalam akun pelanggan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; Perangkat
lunak pengolahan data; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan; Peranti
lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer yang
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; alat perekam data untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau
tanpa kabel; aplikasi peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan
perbankan elektronik, mobile dan online; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan
tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit,
rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi seluler untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; komputer yang bisa dipakai, smartphone, monitor, display, perangkat
keras komputer, pelacak aktivitas, peralatan audio, peralatan komunikasi, peralatan telekomunikasi, perangkat perangkat
komputer, pemutar media portabel dan semua perangkat komunikasi elektronik digital semua untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran dengan cara elektronik dan untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi keuangan dan rekening bank
dan untuk melakukan transaksi bisnis bank; media digital yang dapat diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media
perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; peralatan untuk merekam data komputer; perangkat lunak aplikasi
(termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak komputer perusahaan yang dapat diunduh dalam bentuk basis data untuk
mengumpulkan data yaitu data pelanggan dan interaksi pelanggan untuk memungkinkan pemasar merencanakan
mempersonalisasi mengoptimalkan dan menyesuaikan komunikasi dengan pelanggan di seluruh siklus hidup pemasaran
penjualan dan layanan; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan konten di antara
perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan, mengukur, menganalisis,
menyimpan, memanipulasi dan mengelola data yang diperoleh dari instrumen ilmu pengetahuan bukan medis dan dari alat
dan instrumen uji, sinyal dan pengukuran elektronik; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data
transaksional menyediakan analisis statistik dan menghasilkan pemberitahuan dan laporan; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk membuat grup, melacak lokasi, mengirim dan menerima pesan, grafik, informasi, dan peringatan melalui alat
bergerak/telepon genggam, dan menyediakan informasi kepada para pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengidentifikasi mendukung dan menerapkan sistem informasi berbasis komputer untuk bisnis dengan tujuan
membangun dan mengelola hubungan pelanggan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menyediakan solusi
otomatis untuk memungkinkan organisasi mengintegrasikan menerjemahkan dan menyusun data ke dalam wawasan yang
dapat ditindaklanjuti manajemen hubungan pelanggan CRM manajemen kinerja penjualan otomatisasi penjualan otomatisasi
pemasaran layanan dan dukungan pelanggan pemasaran dan periklanan yang dapat disesuaikan sosial manajemen dan
publikasi media dan analisis bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas;
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perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak
untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana
elektronik, transfer komoditas, pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk
mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis blockchain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memungkinkan memproses transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit,
kartu prabayar, dompet nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak
dan online; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; program komputer
untuk pemrosesan data===
===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; Layanan E-commerce, yaitu, menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan
perangkat keras biometrik dan teknologi perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Layanan penyimpanan dan
pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi, dan informasi
keuangan; Penyediaan program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Perangkat lunak
berbentuk layanan (SaaS); jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem  pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang
didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan  transaksi digital yang
terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; jasa
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau
buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi; jasa/layanan platform sebagai layanan (PAAS) yang
menampilkan perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis dan perdagangan
elektronik (e-commerce); layanan komputer, yaitu, menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; menyediakan application
programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai application programming interface (API) untuk pengembangan,
pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak blockchain; menyediakan perangkat lunak untuk memproses
pembayaran elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; menyediakan perangkat lunak untuk
transfer dana elektronik; penyediaan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh (penyedia layanan aplikasi); penyediaan
program kalkulator elektronik lainnya; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; perangkat lunak sebagai
layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:37:35
540   EtiketDID2022035780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Indraloka II No.86, Rt 005 Rw 006, Wijaya Kusuma, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

STEVEN DANIELSON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Casing komputer; Hub USB; Kabel HDTV; Kabel USB; Kabel audio; Komputer; Komputer genggam; Mouse komputer;

Perangkat distribusi daya optik gelombang waveguide terintegrasi berbasis kuarsa; Ruter, sakelar, hub dan server
pengoperasian perangkat lunak; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; headset; kabel audio dan video; kabel dan
kabel listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel daya; kabel internet; kabel jack; kabel komputer;
kabel koneksi; kabel optik; kabel vga; kabel-kabel; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; kipas
unit pemrosesan pusat [CPU]; konektor audio mobil; konverter serat optik; konverter, listrik; layar komputer; monitor komputer;
printer komputer; speaker; tetikus komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:43:38
540   EtiketJID2022035781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Industri Raya, RT 013/RW 006, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Hamphrey Tedja
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DMDIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna huruf biru dengan latar belakang berwarna putih dan/atau transparan
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain arsitektural dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Desain arsitektural; Desain dan penyediaan

informasi, saran dan konsultasi terkait interior arsitektural; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait
renovasi bangunan, rumah atau interior; Desain dan penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait warna, interior dan
eksterior; Desain interior bangunan, kantor dan apartemen; Desain produk; Desain serta penyediaan informasi, saran dan
konsultasi terkait renovasi dapur dan kamar mandi; Desain telepon; Jasa Perancangan (Desain); Jasa desain dan penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait untuk tujuan non-periklanan; Jasa desain interior dan konsultasi desain interior, semua
di bidang dekorasi rumah, pengembangan rumah, desain dapur dan kamar mandi, tata ulang dan renovasi; Jasa desain
produk; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa pengetahuan dan teknologi, penelitian dan
desain; Jasa konsultasi yang berkaitan dengan desain perangkat komunikasi dan elektronik nirkabel, termasuk telepon
bergerak; Jasa penelitian, pengujian, evaluasi dan desain teknis, yaitu penelitian teknis di bidang akustik, desain interior, dan
pengujian kualitas produk untuk menguji operasi dan efektivitas peralatan suara yang berkaitan dengan peredam suara di
tempat kerja; Layanan Konsultasi arsitektur dan desain interior; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis; Penyediaan
informasi tentang jasa desain mengenai warna, interior dan eksterior; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi desain
interior dan eksterior yang berkaitan dengan kesesuaian warna; Penyediaan layanan desain untuk perusahaan teater; analisis
dan evaluasi desain produk; analisis desain produk; dekorasi interior dan desain dekorasi interior, termasuk dekorasi interior
bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; desain aksesoris pakaian; desain alas kaki; desain arsitektur; desain arsitektur di
bidang kondominium mewah; desain arsitektur di bidang rumah keluarga tunggal; desain busana; desain dan pengembangan
produk; desain dan pengembangan produk baru; desain dan pengembangan produk konsumen; desain dan pengembangan
teknologi baru untuk orang lain; desain dekorasi interior; desain dekorasi interior untuk toko; desain dengan bantuan komputer;
desain interior; desain interior bangunan; desain interior dan eksterior bangunan; desain interior toko; desain interior untuk
kantor; desain interior untuk mengoptimalkan peredaman suara; desain karya seni; desain kemasan; desain pakaian; desain
pakaian, alas kaki dan tutup kepala; desain pencahayaan teater; desain perhiasan; desain produk; desain produk baru; desain
sepeda; desain set film; desain set teater; desain telepon; desain telepon seluler; desain topi; desain tutup kepala; desain,
selain untuk tujuan iklan; evaluasi desain produk; jasa arsitektur untuk desain bangunan; jasa arsitektur untuk desain
bangunan industri; jasa arsitektur untuk desain bangunan kantor; jasa arsitektur untuk desain bangunan komersial; jasa
arsitektur untuk desain pusat perbelanjaan; jasa arsitektur untuk desain tempat ritel; jasa desain; jasa desain baju; jasa desain
dan gambar teknik berbantuan komputer; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya;
jasa desain interior dan eksterior; jasa desain interior dan eksterior untuk bangunan, proyek konstruksi dan perbaikan gedung
yang sedang dibangun; jasa desain untuk pengemasan; jasa desain yang berkaitan dengan barang cetakan; jasa desain,
pengembangan dan arsitektur; jasa konsultasi desain pusat perbelanjaan; jasa penelitian dan desain; jasa perencanaan dan
tata letak desain untuk lingkungan kamar bersih; konsultasi desain; konsultasi di bidang desain arsitektur; konsultasi di bidang
desain fashion; layanan desain bangunan dan infrastruktur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan
arsitektur; layanan desain berbantuan komputer yang berkaitan dengan proyek pembangunan; layanan desain dekorasi
interior; layanan konsultasi mengenai desain pengembangan rumah, instalasi, perbaikan, dan proyek renovasi dan konsultasi
dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan desain interior; manajemen proyek pembangunan di luar lokasi [penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi];
memberikan informasi di bidang desain arsitektur melalui situs web; memberikan informasi di bidang desain interior melalui
situs web; memberikan informasi di bidang desain produk; memberikan informasi tentang layanan desain fashion; mendesain;
mendesain pakaian; mendesain, selain untuk keperluan iklan; mengatur desain untuk perusahaan teater; perencanaan dan
desain agen perjalanan; perencanaan dan desain dapur; perencanaan dan desain fasilitas olahraga; perencanaan dan desain
komunitas perumahan; perencanaan dan desain tata ruang komunitas perumahan dan komersial; perencanaan dan desain
tata ruang untuk dapur dan kamar mandi; perencanaan dan desain tempat ritel; styling [desain industri]; survei teknis
perubahan, desain, peningkatan dan pemeliharaan bangunan dan proyek konstruksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 18:59:54
540   EtiketJID2022035783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Jenderal Sudirman Petodonan Utara No.279, RT/RW: 005/001, Proyonanggan
Tengah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah

FA. SUGIANTO SOPUTRO, Drs.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKO MAS PANTES BATANG + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko emas; toko; toko perhiasan, emas batangan dan berlian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:06:43
540   EtiketDID2022035784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kepu Barat No. 44 A, RT. 008 / RW. 002 Kemayoran – Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Dennis Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACNEPAIR by EVERWHITE
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 riasan; Balsem mata; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Bulu

mata buatan; Eksfoliator; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik); Gincu; Krem Jerawat Non Medis; Krim mata; Krim wajah; Krim
wajah dan kulit; Kuku buatan; Losion dan serum; Losion untuk tangan dan tubuh; Masker pelembab kulit; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pencuci tangan;
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penjernih; Perawatan anti-penuaan; Perona Pipi; Pomade bibir; Produk kecantikan
dan perawatan kulit tanpa obat; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan rambut; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun
tangan cair; Sampo; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan
kecantikan tanpa obat; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan
perawatan rambut tanpa obat; Sediaan tabir surya; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Semprotan pelembab wajah;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan
pada wajah; Vitamin rambut; antiperspiran non-obat; balsem bibir tanpa obat; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak krem;
bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh berkilau; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa
pembersih kulit; butiran pembersih wajah; cat kuku; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek
dan noda; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak; dasar bedak untuk kulit;
deodoran tubuh; deodoran untuk perawatan tubuh; dupa; eau de toilette; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak
herbal untuk keperluan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
foundation cair; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel penata alis; gel pewarna alis; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia;
gel untuk penggunaan kosmetik; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); hio; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kapas untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit
make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kain; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan
dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik
dan sediaan kosmetik; 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 tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-
bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan
gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan
tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim
dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; 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 dalam bentuk cair dan padat;
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 masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; 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 pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim pembersih non-obat
untuk penggunaan pribadi; krim pemutih kulit; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
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krim retinol untuk keperluan kosmetik; 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 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 kulit; krim untuk
mandi; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk mengurangi selulit; 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 untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil
dan balsem untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lipstik; losion untuk tubuh; lotion aromaterapi; lotion
berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; 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
pelembab [kosmetik]; 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 rambut
kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi
non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; 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, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts;
maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker perawatan
rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk
perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan
sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak kolonyo; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak tubuh berkilau; minyak wangi; paket kosmetik wajah; paket wajah; palet
pengkilap bibir; parfum; parfum dan cologne; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab kulit; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat;
pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembentuk garis bibir; pembersih kulit; pembersih
tangan; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah susu krim;
pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencerah kulit; pencuci muka; penetral bibir; penghilang riasan mata; pengkilap bibir;
pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata
gel untuk keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan
kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perona mata; perona pipi; pewarna kosmetik; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk sabun; ramuan mandi, bukan untuk
tujuan medis; rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair
untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; 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
tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo dan kondisioner rambut; sampo tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub
pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk
wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan
kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; 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 obat; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik
untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit
dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik
untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kulit wajah untuk
keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi tanpa obat; sediaan menghapus make-up;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kulit tanpa obat;
sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa
obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutihan
kulit; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan tubuh tanpa obat;
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan;
self-tanning lotion [kosmetik]; 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; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab tubuh; susu pembersih;
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susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; texturizers
kulit; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tubuh gemerlap; wajah
berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wewangian; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:10:32
540   EtiketJID2022035785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ruko Green Garden Blok A2 No. 10-12, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61152

PT. KELUARGA SEJAHTERA GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CARTER + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rental Mobil; layanan pemesanan untuk sewa kendaraan; layanan pengemudi; memberikan informasi on-line yang

berkaitan dengan perjalanan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan
maskapai, melalui sarana elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi mobil; mengatur layanan
transportasi; pemesanan dan pemesanan transportasi untuk wisatawan; pemesanan sewa mobil; pengaturan perjalanan dan
layanan pemesanan; pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan, dan penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pengaturan perjalanan dan layanan pemesanan; penyewaan mobil; penyewaan mobil listrik; penyewaan mobil sport;
penyewaan sepeda motor; penyewaan trailer mobil; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana
elektronik; persewaan truk; persewaan van; transportasi mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:14:13
540   EtiketJID2022035786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GD. GKM Green Tower LT.10 JL. TB. Simatupang Kav. 89-G, Kebagusan, Kec.
Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan
, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. SIGMA ENERGY COMPRESSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sinerco dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konstruksi dan perbaikan gedung; Pembersihan bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar)

Informasi konstruksi; Perawatan gedung; jasa bangunan dan konstruksi; jasa pemasangan listrik; jasa pengeboran dan
pemompaan sumur minyak; memberikan informasi terkait pembersihan gedung; pembangunan dan perbaikan gudang;
pembersihan gedung kantor dan tempat komersial; penyewaan alat pengeboran sumur minyak; penyewaan alat-alat berat dan
suku cadang; penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; penyewaan mesin,
perkakas, dan peralatan untuk konstruksi bangunan; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; perbaikan dan
pemeliharaan gedung kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:15:44
540   EtiketJID2022035787

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya XIII No. 45, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Plataran Indonesia Nusantara
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Our After-Hours
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa

dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran
daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, kafe-restoran dan layanan bar; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan
restoran; layanan salad bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan reservasi untuk
hotel dan restoran melalui suatu website; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:22:08
540   EtiketDID2022035788

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RAULO DUSUN BORONGKOPI DESA MANIMBAHOI KEC. PARIGI KAB. GOWA,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, 92174

BUMDES TANRALILI RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TR TANRALILI RAYA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, biru hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air minum; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:31:15
540   EtiketJID2022035789

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wijaya XIII No. 45, Melawai, Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Plataran Indonesia Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Our After-Hours
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa

dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran
daging panggang; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel,
restoran, kafe-restoran dan layanan bar; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan
restoran; layanan salad bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan reservasi untuk
hotel dan restoran melalui suatu website; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:31:49
540   EtiketJID2022035790

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ruko Green Garden Blok A2 No. 10-12, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61152

PT. KELUARGA SEJAHTERA GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CARTER + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Situs web; hosting situs web yang berhubungan dengan pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; hosting situs web

yang berhubungan dengan sistem pengaturan transportasi; pemrograman halaman web khusus yang menampilkan informasi
yang ditentukan pengguna, profil pribadi dan informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:43:39
540   EtiketJID2022035791

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Samara II Ungasan No. 15. Jl. Pura Masuka, Gang Tulip Ungasan,
Badung, Bali 80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361

Nur Indah Lestariana

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 :

: Nattaya Villa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Layanan perhotelan (hospitality); Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan

layanan akomodasi; jasa penginapan wisatawan; layanan akomodasi perhotelan; pemesanan penginapan; penginapan turis;
penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs
web; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 19:47:46
540   EtiketJID2022035793

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Yos Sudarso, Komplek Sentosa Purnama Jaya Blok B No.9-10, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29453

PT. Batam Samudra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Batam Samudra Logistic & Shipping Services + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Terjemahan kata "Logistic" adalah "Logistik" dan terjemahan kata "Shipping" adalah "Jasa Pengiriman".
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan ekspor-impor; jasa agen impor-ekspor

barang; layanan agen impor; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea
cukai/pabean dan agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan
pergerakan perdagangan sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan pengangkutan kapal
adalah layanan administrasi yang berkaitan dengan bea cukai; perdagangan barang===
===Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; jasa logistik yang terdiri dari
pengangkutan dan pergudangan barang; jasa transportasi angkutan darat; layanan impor dan ekspor penanganan kargo;
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layanan penanganan kargo impor; layanan pergudangan; penyewaan ruang gudang; penyimpanan gudang; pergudangan;
pergudangan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 20:07:39
540   EtiketDID2022035794

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL JOYOBOYO RT 025/RW004, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, 64181
PT SURYA MILLINIA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEKLOCK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak dari kardus atau kertas; Kotak kertas; Kotak terbuat dari karton; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus

atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas;
kertas pembungkus; kotak cek; kotak dari karton; kotak display kardus; kotak display kertas atau kardus; kotak hadiah dari
kardus; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak kardus untuk pesta; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan
kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus;
kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 20:07:43
540   EtiketJID2022035795

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Gajah Mada, RT 2 RW 1, No. 110 Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota
Tangerang, 15142, Kota Tangerang, Banten, 15142

Denny Irawan

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 :

: TangerangNews.com
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Merah Muda, Cokelat, Emas, Hijau, Oranye, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting dan pemeliharaan komunitas online yang menampilkan konten audio-visual di bidang berita, hiburan film,

olahraga, komedi, drama dan musik; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi
di bidang berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; jasa
layanan aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat peluang kerja, untuk memposting dan
melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks, untuk menyaring pelamar pekerjaan
dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari peluang kerja dan untuk melamar
pekerjaan; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan
basis data online di bidang pemrosesan transaksi untuk mengunggah data transaksional menyediakan analisis statistik dan
menghasilkan pemberitahuan dan laporan; menyediakan perangkat lunak untuk menyediakan, menautkan/menghubungkan,
atau streaming berita atau informasi acara terkini; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media
elektronik, yaitu, gambar, konten audio-visual dan video, live streaming video, komentar, iklan, berita, dan link/tautan
internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 20:14:13
540   EtiketDID2022035796

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: EQUITY TOWER LANTAI 42 G SCBD LOT 9. JALAN JEND. SUDIRMAN KAV 52-53
SENAYAN, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12190

SATRIO HADI WASKITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ransverse + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten

multimedia; Aplikasi perangkat lunak bergerak untuk layanan komputasi awan untuk digunakan berhubungan dengan
pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan.; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Aplikasi ponsel; Aplikasi
seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mempromosikan jasa pihak lain;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan area pasar online
untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang
mendalam, kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi
cryptocurrency di blockchain; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak
untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk  platform
perdagangan untuk berdagang, mengirim, menerima, menerima dan mentransmisikan mata uang, mata uang digital, mata
uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya, dan pengelolaan transaksi pertukaran; Perangkat lunak yang dapat
diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; Perangkat lunak yang menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan
buatan; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading) elektronik dan marketplace elektronik online;
Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak);
Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; Situs web dan
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau
membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Tampilan virtual dan
tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan
headset; Video game; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat
memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis,
layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat
seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari
rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening
bank; aplikasi seluler; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat
diunduh; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program perangkat lunak komputer berupa in-game resource untuk
digunakan dalam permainan video dan dunia virtual online; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program perangkat lunak
komputer berupa token untuk digunakan dalam permainan video dan dunia virtual online; game komputer yang dapat diunduh;
gelas augmented reality; headset augmented reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam
bermain video game; headset realitas maya; headset untuk game augmented reality; headset untuk game realitas virtual;
headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata realitas virtual; komputer, video dan permainan elektronik
interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; lingkungan belanja realitas virtual; pengendali realitas
virtual genggam; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras
komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah
(augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras
komputer realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler,
yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan pada telepon seluler, yaitu, perangkat lunak komputer untuk menyediakan
akses ke permainan elektronik melalui situs web jaringan sosial online; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh
untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang
memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan,
dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak
aplikasi permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality;
perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan dalam
pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak e-commerce
(perdagangan secara elektronik) komputer untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis secara
elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak game komputer; perangkat lunak kecerdasan buatan; perangkat
lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan interaksi pengguna dengan
kendaraan; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video;
perangkat lunak komputer untuk mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia,
permainan, aplikasi perangkat lunak, pasar aplikasi perangkat lunak secara online, 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 dalam sifat aplikasi
mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam perdagangan elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang
kripto; perangkat lunak komputer yang 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
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manajemen kas; perangkat lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak permainan augmented reality;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer virtual reality; perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan
realitas virtual yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan video; perangkat lunak
permainan virtual reality; perangkat lunak realitas campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh
yang menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang
menampilkan konten hiburan; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami
visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif;
perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk
mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual
untuk sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi
pelatihan virtual reality di bidang teknik; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang
perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer,
konsol permainan video (video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler,
dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan
dalam mengelola dengan aman konversi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain,
aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas ke dalam/menjadi mata uang keras;
perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan transaksi token utilitas
(utility token transactions); perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan
dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam
mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan akun token utilitas (utility token accounts); perangkat lunak untuk membuat mata
uang kripto terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri database
online dan situs web; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan
transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata
uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak untuk mengirim, menerima (receiving),
menyetujui (accepting), membeli, menjual, menyimpan, mentransmisikan, memperdagangkan dan menukar mata uang digital,
mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan
komputer; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan
aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial;
perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk dompet digital untuk menyimpan dan mentransfer mata uang, mata uang
digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau
untuk berinteraksi dengan, kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto,
token blockchain, dan aset digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang digunakan dalam
menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang menggabungkan
permainan komputer; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual; permainan audiovisual pada platform
perangkat keras komputer; permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan
interaktif, khususnya, program komputer dan permainan video berupa konten video dari gambar bergerak, program televisi,
atau video musik; permainan internet (dapat diunduh); permainan komputer; permainan video interaktif yang dapat diunduh
dan perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada internet; permainan video komputer; permainan
video yang dapat diunduh; piranti lunak yang menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web
yang mengoperasikan sistem atau portal antarmuka; platform berbasis website dan aplikasi; platform perangkat lunak untuk
memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan
pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; produk perangkat lunak komputer;
program komputer untuk video dan permainan komputer; program perangkat lunak komputer; program permainan untuk
realitas virtual, realitas tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed reality); robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; robot humanoid kecerdasan buatan; sarung tangan realitas virtual elektronik; sensor pelacak gerakan
untuk teknologi realitas virtual; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang pendidikan; video game interaktif dan
permainan komputer multimedia yang dapat diunduh===
===Jasa penyediaan permainan melalui internet; Jasa permainan online melalui perangkat mobile; Jasa permainan online
yang disediakan melalui aplikasi ponsel; Jasa permainan secara online; Jasa permainan yang disediakan melalui jaringan
komunikasi bergerak; Jasa permainan yang disediakan secara daring melalui suatu jaringan komputer atau jaringan telepon
seluler; Layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; Layanan hiburan, yaitu,
menyediakan game komputer online; Layanan permainan realitas virtual pada situs web; Menyediakan permainan komputer
dan video interaktif multi pemain online; Menyediakan permainan komputer online; Menyediakan permainan online di jaringan
komputer; Penyediaan permainan realita virtual melalui jaringan komputer; jasa permainan elektronik yang tersedia dari suatu
database komputer atau melalui Internet atau telepon genggam; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas
campuran (mixes reality games), hiburan interaktif dan konten realitas campuran (mixed reality); layanan game disediakan
melalui aplikasi seluler yang dapat diunduh; layanan game disediakan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; layanan game disediakan melalui jaringan komunikasi; layanan game disediakan melalui komunikasi dengan terminal
komputer atau telepon seluler; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer; layanan game disediakan
secara online dari jaringan komputer atau jaringan ponsel; layanan game disediakan secara online dari jaringan komputer
untuk hiburan dan tujuan pendidikan lebih lanjut; layanan game online; layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan
komputer yang diakses dan dimainkan melalui telepon seluler dan seluler serta perangkat nirkabel lainnya; layanan permainan
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arcade realitas virtual; layanan permainan on-line; layanan video game disediakan secara online dari jaringan komputer;
menyediakan layanan permainan melalui aplikasi messenger seluler; menyediakan permainan (games) online; menyediakan
permainan realitas campuran (mixed reality games) online; menyediakan permainan realitas virtual online; penyediaan
informasi yang berkaitan dengan permainan komputer elektronik yang disediakan melalui Internet; penyediaan permainan
interaktif multi pemain melalui internet; penyediaan permainan video online; permainan komputer online yang disediakan
melalui situs web; publikasi permainan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 20:21:05
540   EtiketJID2022035797

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Nangka Blok G/2, RT/RW 006/006, Komplek Kalibata Indah, Rawajati,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12750, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12750

Lambertus L. L. Making

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 :

: PAGI SIANG MALAM + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 20:25:14
540   EtiketJID2022035798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan II, RT/RW: 001/005, Balekambang, Kecamatan Kramat Jati, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13530, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13530

Beni Kurnia

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 :

: MH COFFEE INDONESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi

untuk kantor; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:02:00
540   EtiketDID2022035799

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Taman Sari VIII No. 62, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11110

PT. BINA KARYA AUTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ITI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Merah, putih dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti-silau untuk mobil; BODI SEPEDA MOTOR RANGKA SEPEDA; Braket bawah sepeda; CLUCTH MASTER ASSY

(sentral kopling atas); CUP FOR CLUTCH OPERATING (karet sentral kopling bawah); CUP FOR SINGLE MASTER
CYLINDER (Karet Sentral Rem satu Piston); 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); Dudukan stang untuk sepeda motor; Gerobak; Gerobak dorong; Gerobak pasir; Gerobak sampah; Headset
(bagian sepeda); Jok sepeda; KERANGKA UNTUK SEPEDA; Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda
motor; Kampas rem tromol; Kantong Udara [alat keselamatan untuk kendaraan darat]; Kendaraan gandengan yang dilengkapi
dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan kit pembangunan kembali pompa air; Kepala Bagian dari sepeda
(bagian sepeda); Kereta dorongan bayi; Kickstands sepeda; Klakson sepeda motor; Klakson untuk sepeda motor; Komponen
transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Kopeling untuk
mobil; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; Nap untuk roda sepeda; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI
REM); Pedal stater sepeda motor; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Pelek roda sepeda; Pelek untuk roda
gerobak; Rangka sepeda; Rumah Primary kopling Untuk Kendaraan; SEPEDA YANG DILENGKAPI MOTOR KECIL; STANG
GEROBAK; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Sabuk pengaman untuk tempat duduk kendaraan; Sadel sepeda;
Sadel untuk sepeda motor; Selimut disesuaikan khusus untuk kereta dorong bayi; Sensor parkir (alarm tanda mundur untuk
kendaraan); Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Sepeda Dames; Sepeda Onthel; Sepeda listrik; Setang
sepeda; Standar tengah sepeda motor; Tiang rem belakang sepeda motor; WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem);
WIPER KACA MOBIL; Wiper  pada lampu besar  untuk mobil; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alarm dan perangkat anti
pencurian untuk kendaraan; alarm keamanan untuk kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk
kendaraan; alat pencegah pencurian untuk kendaraan; ban dalam untuk ban sepeda; ban untuk kendaraan; bantalan
(bearings) [kendaraan darat]; bantalan untuk sabuk pengaman; baut setang piston; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok
sepeda motor; bel sepeda; blok rem untuk kendaraan; blok rem untuk kendaraan darat; boneka [tangan truk]; bumper
kendaraan; bumper untuk mobil; engkol sepeda; gerobak dorong; gigi untuk sepeda; gir sepeda; handle rem/kopling; isyarat
penunjuk arah untuk kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jeruji sepeda; jeruji untuk sepeda; kaca
spion; kaca spion samping untuk kendaraan; kaca spion samping untuk mobil; kaca spion untuk kendaraan; kaca spion untuk
mobil; kandang botol air untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda; kantong udara [alat pengaman untuk
mobil]; kantong udara tiup untuk digunakan dalam kendaraan untuk pencegahan cedera dalam kecelakaan; kantong udara
untuk kendaraan; karet rem (tutup abu); kendaraan bertenaga listrik; kendaraan listrik ringan; keranjang sepeda;
kereta sepeda; kerudung kereta dorong; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson untuk mobil;
kompartemen sarung tangan untuk kendaraan; kompartemen sarung tangan untuk mobil; kopling (clutches) untuk kendaraan;
kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kursi dorong; kursi sepeda untuk anak-anak; mobil sport; mudguards
sepeda; otomatis dipandu [driverless] truk material handling; pas kereta dorong bayi selimut; pedal sepeda; pelek roda; pelek
roda kendaraan; pelek roda untuk kendaraan roda dua; pelek sepeda; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda;
pelindung baju untuk sepeda motor; penjaga rantai untuk sepeda; penutup ban untuk kendaraan; penutup kereta dorong;
penutup mesin (kap mobil); penutup sadel untuk sepeda; penutup sadel untuk sepeda motor; peredam bantingan suspensi
untuk kendaraan; peredam goncangan (bumper beams); pompa sepeda; pompa untuk menggembungkan ban sepeda; poros
untuk kendaraan; rak sepeda stang; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai sepeda; rantai sepeda motor;
rantai untuk kendaraan darat; rem sepeda; rem tangan; roda gigi sepeda motor; roda untuk kendaraan darat; sabuk
pengaman; sabuk pengaman kendaraan untuk anak-anak; sabuk pengaman untuk anak-anak untuk digunakan di kendaraan;
sabuk pengaman untuk kursi kendaraan; sabuk pengaman untuk kursi mobil; sadel sepeda motor; selimut kursi dorong;
sepatu rem untuk kendaraan; sepatu rem untuk mobil; sepatu rem untuk sepeda; sepeda; sepeda air; sepeda balap; sepeda
balap jalanan; sepeda mini; sepeda motor; sepeda olahraga; sepeda quad; sepeda tandem; sepeda touring; sepeda roda tiga;
standar sepeda; tanduk sepeda; tas sepeda; traktor tangan; tromol; tromol mobil; tromol sepeda motor; truk dengan fitur crane
dimasukkan; truk forklift; truk tangan; tudung kereta dorong; tutup kenalpot; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk
kendaraan darat; wiper kaca depan untuk mobil; wiper lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:07:56
540   EtiketDID2022035800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Compark Blok H/25 Kel. Limus Nunggal Kec. Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

PT. MITRA LIWA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karei Beauty + huruf kanzi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Huruf Kanzi dibaca Karei Beauty
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Busa pencuci wajah; Eyeliner; Highlighter; Krim balm cacat; Lip tint (pewarna bibir); Masker (kosmetik);

Masker wajah yang dipakai saat tidur; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah
(kosmetik); Perona mata; Sabun cair wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk
perawatan berbagai jenis kondisi kulit; bedak; bronzer kulit; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; dasar bedak
dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); esens untuk kulit; esens wajah; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; krim non-
obat untuk melembabkan kulit; lipstik; losion untuk tubuh; maskara; menghidrasi; minyak wajah; parfum; pengelupas sel kulit
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(peel) wajah tidak mengandung obat; pensil alis; primer make-up; sabun mandi; scrub krim tubuh; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:16:20
540   EtiketDID2022035801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Usaha Tani RT.018 RW.000 Mangkurawang, Tenggarong, Ka. Kutai Kartanegara,
Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur

PT. NATURAL ALAM BORNEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: H2OWATERPLUS + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan
dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); 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; 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 (air
dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman
Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; 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-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 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 berbahan dasar campuran buah beri; Minuman
serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; 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; Porter (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]; ades dan minuman buah; air
[minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air
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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 dari mata air, non obat; 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 (sejenis minuman beralkohol); ale
jahe kering; 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 "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma
kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir
hitam; 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 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
[sediaan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan
untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; 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); 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; es teh
berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-
beralkohol); 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 (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi;
jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup);
jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran
[minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt,
hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); 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 sediaan minuman olahraga; konsentrat yang
digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
kvass [minuman tanpa-alkohol]; 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 anggur, tanpa fermentasi;
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 biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian,
selain pengganti susu; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku;
minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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, tanpa alkohol; 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 Kelapa Muda
Asam Manis; minuman es Manado; minuman es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman es buah;
minuman es buah durian; 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
ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah
buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman 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-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 protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk
digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
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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 bunga rosella; minuman sari kacang; minuman
semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah;
minuman tanpa alkohol; minuman tanpa alkohol mengandung daging buah; 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 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 berbuih; pembuat bir untuk pembuatan bir; porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk
pembuatan bir; 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
minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air
berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk
digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang
digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; 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

24/05/2022 21:27:13
540   EtiketJID2022035802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kembang IV No. 81A, RT.002/RW.002, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

DAVID NATHANIEL

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 :

: Vapenoid + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa retail dan jasa retail online terkait dengan produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektronik, perangkat rokok

elektronik, perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau, alat penguap oral, alat
penguap untuk rokok elektronik dan peralatan rokok, kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang, pengisi daya dan
pusat pengisian daya (charging docks) untuk barang-barang tersebut di atas, alat pemadam untuk rokok yang dipanaskan dan
batang tembakau yang dipanaskan, bagian-bagian dan perangkat yang disebutkan di atas, larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik, pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis, barang-barang perokok, kotak
pelindung, penutup dekoratif dan kotak untuk membawa rokok elektronik dan perangkat rokok elektronik, peralatan
kebersihan, perlengkapan rumah tangga; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok
elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Layanan grosir dan eceran di
bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik; Pengelolaan
hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau, perangkat rokok elektronik dan
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baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas tembakau dan perangkat rokok elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:36:21
540   EtiketDID2022035803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebon Kalapa RT/RW 003/017, Kel Mulyasari, Kec Tamansari, Kota Tasikmalaya,
Jawa Barat, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

Shaepul Anwar Ramdhani

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 :

: Nia Nature + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman obat herbal; obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:52:15
540   EtiketDID2022035804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KAPTEN TENDEAN NO 585 TOKO MELATI, Kabupaten Berau, Kalimantan
Timur, 77312

WILIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVERWILL by Dr.Wilianto + Logo Kupu-kupu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Selamanya bersama Wili
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Hitam, Pink, kuning dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aditif pakan

untuk keperluan medis; Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Agen kontras sinar-X; Agen pengantar obat berdasarkan
senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman medikasi kepada manusia; Agen
pengiriman obat terdiri dari senyawa dalam bentuk pil dan cairan tersuspensi untuk administrasi dan pengiriman dari medikasi
kepada manusia; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologis untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan di bidang diagnostik medis, diagnostik klinis, diagnostik veteriner, forensik medis, kedokteran laboratorium,
kedokteran hewan, pengujian genetik, dan genetika; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay),
enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu
kedokeran hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu
kedokteran, penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Agen-agen,
reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimiadan
sediaan-sediaan biologikal untuk imuk kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk
penggunaan medis; Alat tes kehamilan; Anggur obat; Anti bakteri; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang
digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Atraktan hama yang ramah lingkungan; BAHAN
PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan embedding untuk
keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan makanan tambahan yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis;
Bahan pembasmi kuman; Bahan pengendali hama; Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; Bahan pengikat
mikotoksin sebagai bahan tambahan untuk pakan ternak; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet untuk pakan
ternak; Bahan penyerap bau; Bahan perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan serat yang berhubungan dengan
makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif
makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan
hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan
hewan; Bahan tambahan/aditif untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bahan untuk
penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; Bahan-bahan untuk sediaan farmasi, sediaan makanan untuk
bayi dan makanan untuk bayi, yang diadaptasi untuk penggunaan medis; Balsem untuk keperluan medis; Bantal aromaterapi
untuk keperluan medis; Bantal mata untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan udara untuk
menghangatkan area belakang dan meningkatkan sirkulasi darah; Barang-barang yang diresapi dengan sediaan antibakteri;
Barang-barang yang diresapi dengan sediaan sanitasi; Bawang hitam  fermentasi (kesehatan); Bawang hitam  tunggal untuk
obat tradisional; Bawang hitam  untuk obat tradisional; Bawang hitam tunggal (kesehatan); Bedak salicyl untuk gatal-gatal;
Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Binatang perusak; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Bubur cair, bubur dan susu
dalam bentuk cair atau bubuk untuk bayi; Bubur dari buah untuk bayi; Busa tangan antibakteri; CAMPURAN EMAS UNTUK
GIGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan antiseptik untuk
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tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan
untuk menghilangkan bakteri; Cairan sanitasi untuk perabotan dapur; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada
produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Campuran bahan simbiotik untuk penggunaan medis;
Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein susu,
atau konsentrat protein whey; Celana dalam haid wanita; Celana dalam sanitasi; Celana dalam untuk menahan bantalan
penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Celana dalam yang dapat menyerap untuk orang yang tidak
mampu menahan buang air; Celana popok sanitasi; Celana untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Cordyceps
untuk tujuan pengobatan; Cysteamine untuk keperluan medis; Deodoran bukan untuk keperluan pribadi atau keperluan
hewan; Deodoran selain untuk kegunaan pribadi; Deodoran spray; Deodoran untuk kain dan udara; Deodoran untuk kulkas;
Desinfektan dan antiseptik; Deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Diaper/popok bayi sekali pakai; Diaper/popok bayi yang
terbuat dari kertas dan/atu selulosa; Ekstra herbal untuk tujuan medis; Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Fermentasi
laktik untuk penggunaan farmasi dan laktosa; Filler/pengisi untuk kekosongan tulang yang mengandung bahan alami; Formula
obat herbal; Ganoderma kilap untuk keperluan farmasi; Garam Epsom untuk keperluan medis; Garam-garam air mineral untuk
keperluan medis; Gel anti-bakteri; Gel antiseptik; Gel larutan laktasi farmasi dengan sifat bioadhesif yang didesain untuk
memelihara lingkungan yang optimal; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gel untuk penggunaan sebagai
pelumas pribadi; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan Tiongkok; Germisida; Gula pelengkap diet; Gula
rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan tubuh; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung
obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis; Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang
sakit; Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura); Implan kulit biologis, yaitu,
larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Insektisida dan pestisida bukan untuk penggunaan pertanian; Irlandia lumut
untuk keperluan medis; Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam
bentuk tablet; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara kesehatan; Jamu menghilangkan encok pegal linu; Jamu
menghilangkan pegal linu dan nyeri; Jamu pegal linu; Jamu pelangsing; Jamu pereda panas dalam; Jamu seduh dan godok
ramuan tradisional; Jamu tradisional untuk ibu melahirkan; Jamu untuk empot-empot; Jamu untuk hewan; Jamu untuk ibu
hamil; Jamu untuk kesehatan; Jamu untuk membantu mengurangi rasa sakit nyeri pada tubuh; Jamu untuk membantu
meredakan batuk; Jamu untuk membantu meringankan darah tinggi yang ringan; Jamu untuk mengencangkan otot rahim
setelah melahirkan; Jamu untuk meningkatkan mutu dan jumlah air susu; Jamu untuk menjaga kesehatan hati; Jamu untuk
organ dalam tubuh; Jelly  (vaselin) untuk keperluan medis; Jintan Hitam (Herbal); KERTAS PENANGKAP LALAT; Kain yang
diresapi dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Kantong penyerap bau tidak sedap; Kapas
batangan untuk keperluan medis; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kapas yang disterilkan; Kapsul kosong untuk obat-
obatan; Karbol wangi pembasmi kuman; Kasa untuk membalut; Kasein untuk suplemen diet; Keripik buah untuk bayi; Kertas
anti kuman; Kertas minyak mengandung obat untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Kertas tisu
untuk kesehatan; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan ilmu kedokteran; Kit-kit reagen
yang terdiri terutama nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, sediaan-
sediaan biologikal untuk pemeriksaan genetik ilmu kedokteran dan diagnostik ilmu kedokteran; Kolesom untuk obat;
Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan dalam pengobatan HIV/AIDS; Kontrasepsi  kimia yang dapat
digunakan oleh wanita setelah hubungan seksual tanpa pelindung untuk mencegah kehamilan; Kopi stamina yang
mengandung obat; Korek kuping untuk keperluan medis; Kotak P3K terisi, kain, penyeka, tisu dan spons yang diresapi dengan
sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Koyo transdermal; Koyo yang mengandung nikotin; Krim Jerawat;
Krim farmasi; Krim obat herbal; Krim orgasme; Kultur probiotik, preparat dan zat; Kustar untuk bayi; LAK GIGI; Larutan
pembersih dialisis untuk hemodialisis; Larutan untuk lensa kontak; Lem kecoa; Lem semut; Lem tikus; Lembar jel pendingin
untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Linimen [obat gosok]; MINYAK ANGIN; MINYAK SEREH; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Magnesia untuk keperluan farmasi; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi,
tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan makanan ringan berbahan dasar buah, sayuran, sereal, oatmeal dan
kelapa untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman
untuk keperluan nutrisi; Makanan dan minuman untuk wanita hamil atau menyusui, yang diadaptasi untuk penggunaan medis;
Makanan dan zat diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk
penggunaan dokter hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet;
Makanan diet tambahan dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah
diolah; Makanan diet untuk penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang
diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan porsi kecil yang utamanya
terdiri dari daging, ikan, ham, unggas, sayuran, beras dan/atau pasta untuk bayi dan bayi baru lahir; Makanan ringan untuk
bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi
untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus;
Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus; Makanan untuk bayi yaitu, mie kering untuk bayi termasuk udon kering
untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi; Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat;
Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit; Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui;
Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Menthol; Minuman ber-PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu);
Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Minuman bergizi untuk
keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi
untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan
relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman kocok pengganti
makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman mengandung obat; Minuman non-alkohol yang
mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran
rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi;
Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk
penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis);
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
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berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan
pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak Telon;
Minyak akar lawang; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Minyak buah merah untuk suplemen; Minyak eucalyptus;
Minyak gosok; Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak jintan Hitam (Herbal); Minyak kanabidiol (untuk medis); Minyak
kayu putih; Minyak kelapa untuk keperluan medis; Minyak pala (untuk tujuan pengobatan); Minyak untuk keperluan medis;
Minyak-minyak yang mengandung obat; Moxa gulungan untuk terapi moksibusi; Nutraceuticals untuk digunakan sebagai
suplemen diet; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat Pemutih; Obat Penghilang Rasa
Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi dan lutut; Obat dalam bentuk
kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal kapsulan (extrac ikan gabus);
Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan
kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan penyegar nafas mengandung
obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan gatal-gatal; Obat pembasmi
rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung peliharaan; Obat pencuci
darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat tradisional untuk daya tahan
tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati
alergi, inflamasi , nyeri, gangguan , dan gangguan gastrointestinal, insomnia; Obat – obat disintegrasi untuk mengobati alergi,
inflamasi, nyeri, gangguan, dan gangguan gastrointestinal; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk
keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan tradisional; Obat-obatan untuk mengobati
infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin, anti-alergi, asma, dekongestan dan
penyakit pernapasan atau infeksi; PEMBALUT HIGIENIS; PSATILES; Pasta dan makroni untuk bayi; Pasta sayuran dan
makaroni sayuran untuk bayi; Pelumas pribadi (medis); Pemanis untuk diabetes; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut
kebersihan wanita; Pembalut kedokteran; Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai;
Pembalut untuk celana dalam; Pembalut untuk haid; Pembalut untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut
wanita; Pembasmi jamur; Pembasmi kecoa; Pembasmi kuman untuk pertanian; Pembasmi nyamuk; Pembasmi rayap
(termitisida); Pembasmi semut; Pembersih karpet dan sampo karpet antibakteri dan antiseptik; Pembersih kulit medis
antibakteri; Penarik hama yang ramah lingkungan; Pencerah warna cucian antibakteri dan antiseptik; Pencuci tangan
antibakteri; Pencuci tangan mengandung antibiotik; Pencuci tangan mengandung obat; Pengganti kolostrum; Penghilang bau
dengan pewangi  (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri, pribadi, hewan atau untuk bernapas dengan
segar); Penghilang noda cucian antibakteri dan antiseptik; Penghilang noda karpet antibakteri dan antiseptik; Penutup kulit
berperekat untuk kegunaan medis; Penyegar kain, penghilang bau pada kain, penghilang bau pada jok, penghilang bau pada
karpet; Penyegar karpet dan sediaan penetralisasi bau; Penyegar udara dan penghilang bau di ruangan; Penyeka anti-bakteri;
Penyeka kapas untuk penggunaan medis; Penyeka yang diresapi antiseptik; Penyeka yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; Perban higienis; Perekat penangkap
serangga; Permen karet yang mengandung nikotin (untuk medis); Permen yang diperkaya dengan kalsium; Persiapan dalam
bentuk krim, busa, gel, lotion, dan salep untuk topik penggunaan; Persiapan makanan biologis; Persiapan untuk pengganti
terapi nikotin; Pil kontrasepsi oral; Pil kromosom Untuk medis; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Popok; Popok
sekali pakai dan popok celana; Popok/diaper berbentuk celana; Probiotik untuk hewan; Produk dan sediaan farmasi; Produk
dan sediaan farmasi dan farmasi kedokteran hewan untuk kegunaan pada onkologi; Produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; Produk farmasi untuk rehidrasi; Produk
kesehatan mata; Produk madu untuk penggunaan medis, farmasi atau terapeutik; Produk nutrisi untuk keperluan medis;
Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Produk
perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk ekstrak
rami (untuk medis); Produk-produk farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; Produk-produk farmasi, kedokteran hewan dan
sanitasi; Produk-produk sanitasi untuk keperluan dokter hewan; Produk-produk untuk pencegahan mastitis pada hewan;
Protein suplemen diet berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk
dikonsumsi manusia yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Puree
buah untuk bayi; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Ragi dan elemen jejak yang
diadaptasi untuk penggunaan medis; Ramuan herbal tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Ramuan tradisional untuk
kesehatan organ kewanitaan; Reagen diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; Reagen diagnostik untuk
penggunaan medis dalam diagnosis in vitro; Reagen kimiawi diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk Pemeriksaan
imunologis; Reagen untuk digunakan dalam tes diagnostik untuk tujuan medis; Reagen untuk keperluan medis atau keperluan
kedokteran hewan; Reagen untuk pengujian karakteristik genetik medis; Reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan
untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide untuk berbagai macam
asam (acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide untuk tujuan ilmu kedokteran; Roti kering untuk bayi; SEDIAAN OBAT
SUNTIK; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi
kuman untuk mencuci piring; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk pengobatan Hepatitis B;
Sediaan Herbal untuk mengatasi permasalahan pada pernafasan; Sediaan Pembasmi tikus; Sediaan anti serangga untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk aerosol; Sediaan bersifat kimia farmasi; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan;
Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan
dari vitamin; Sediaan dermatologis [selain obat]; Sediaan disinfektan, pembasmi kuman; Sediaan dokter hewan untuk
pencegahan, pengawasan dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi anti-bakteri; Sediaan farmasi atau obat
untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi dan dokter hewan; Sediaan farmasi dan produk terapi gen dalam
bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk mengobati atrofi otot tulang belakang (spinal muscular
atrophy), kehilangan neuron motorik (motor neurons), degenerasi otot (muscle degeneration), kelemahan otot (muscle
weakness), dan kelumpuhan (paralysis); Sediaan farmasi jaringan-regeneratif periodontal; Sediaan farmasi untuk antitusif dan
selesma; Sediaan farmasi untuk batuk; Sediaan farmasi untuk diare; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan farmasi untuk digunakan
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dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat;
Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak;
Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus, penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit
kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit
dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata,
penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak (serebrovaskular); Sediaan farmasi untuk mengatasi
gangguan hormon; Sediaan farmasi untuk meringankan batuk berdahak dan pilek; Sediaan farmasi untuk obat selesma;
Sediaan farmasi untuk pengobatan  penyakit dan gangguan pernafasan, penyakit dan gangguan paru-paru, penyakit dan
gangguan kardiovaskular, peradangan, penyakit radang dan gangguan radang, penyakit dan gangguan autoimun, kanker,
penyakit dan gangguan onkologis, penyakit dan gangguan hematologi, penyakit tumor, penyakit dan gangguan neurologis
serta penyakit dan gangguan metobolisme; Sediaan farmasi untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit
coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; Sediaan farmasi untuk pengobatan kanker dan resimen pengkondisian
farmasi yang terdiri dari sediaan untuk digunakan sebelum transplantasi sel induk hematopoietik pada penyakit hematologis;
Sediaan farmasi untuk penyakit musculoskeletal; Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan
mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
Sediaan farmasi untuk perlindungan struktural struktur epidermis; Sediaan farmasi yang mengandung Vitamin C; Sediaan
farmasi, yaitu, mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk spermatozoa; Sediaan farmasi, yaitu,
mikrobisida yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah untuk virus dan bakteri pathogen; Sediaan farmasi/obat untuk
pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat; Sediaan kebersihan untuk keperluan
medis; Sediaan membersihkan badan untuk keperluan medis; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan
mikroorganisme  untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan
obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan
pembasmi tanaman beracun; Sediaan penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Sediaan penghilang bau untuk
keperluan penyegaran ruangan; Sediaan penyegar udara untuk mobil; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan
sanitasi kulit; Sediaan sterilisasi sanitasi; Sediaan uji yaitu mendeteksi obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan untuk
membasmi gulma; Sediaan untuk membasmi rumput liar dan binatang perusak; Sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan
untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan untuk pembasmi bakteri dan virus; Sediaan untuk pereda gejala pilek,
influenza dan alergi; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-sediaan Ilmu hewan;
Sediaan-sediaan analgesik topikal; Sediaan-sediaan antibiotik topikal; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan dan bahan-bahan bernutrisi untuk kegunaan medis; Sediaan-sediaan
dari kapur untuk keperluan farmasi; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan farmasi;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi
kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi,
infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi; Sediaan-sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit neurodegeneratif; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan tuberkulosis;
Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan farmasi, khususnya obat pencegah batuk, obat untuk
mencairkan dahak dan sediaan-sediaan untuk mengobati penyakit saluran pernapasan dan bronchium; Sediaan-sediaan ilmu
kebersihan; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan nikotin untuk keperluan medis, termasuk
tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan mental; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan atau kondisi syaraf
(neurological); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi gangguan-gangguan tidur; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi gangguan-gangguan tulang kerangka dan penyakit-penyakit tulang kerangka; Sediaan-sediaan pharmasi
untuk menanggulangi hilang ingatan (dementia); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi kebotakan (alopecia);
Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi luka borok colitis; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit
Alzheimer’s (gangguan ingatan); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit Crohn’s; Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit dyslipidemia; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gagal
jantung; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan hormone (endocrine); Sediaan-sediaan
pharmasi untuk menanggulangi penyakit ginjal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit hati; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit kegemukan (obesity); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit lupus; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit psoriaris; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit sindrom sjorgen; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan otot; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan syaraf degeneratif; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit-penyakit radang dan penyebab radang; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang bowel; Sediaan-
sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang
sendi rheumatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang sensi psoriatik; Sediaan-sediaan pharmasi untuk
menanggulangi radang tulang belakang punggung (spondyloarthropathy); Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
rasa sakit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi sakit kepala; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
sakit kepala cluster; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan-
gangguan jantung dan pembuluh darah; Sediaan-sediaan probiotik untuk keperluan medis; Sediaan-sediaan sanitasi yaitu
pembersih luka anti bakteri; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat untuk kulit dan bibir; Sediaan-sediaan
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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk
mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk
perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan untuk berpantang; Sediaan-sediaan untuk medis; Sediaan-
sediaan untuk menetralisir bau; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan
untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan
mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam bentuk kantong; Sedian untuk menetralisasi bau tidak sedap dan bau yang
tidak diinginkan (tidak termasuk yang digunakan untuk keperluan industri atau keperluan pribadi); Semprotan mulut
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mengandung obat; Senyawa berasal dari buah-buahan untuk keperluan medis; Serat makanan yang dapat larut dalam air
(water-soluble); Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai
bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbet bayi; Serbuk untuk suplement diet; Sereal untuk bayi; Sereal untuk
jabang bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Spons yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen diet dan gizi; Suplemen diet dan
tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet protein
dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak; Suplemen diet
untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri dari asam
amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang diadaptasi
untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet;
Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk
yang terbuat dari atau dengan madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan
makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak
biji rami; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan
tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino;
Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan;
Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak tumbuhan;
Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan;
Suplemen nutrisi untuk hewan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat
dari buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan
hewan; Suplemen untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk
bayi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement
bernutrisi; Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk; Supplement yang
berupa kapsul; Susu bubuk formula untuk anak-anak; Susu bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin,
mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet
untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Susu formula yang mengandung susu kambing; Susu kolostrum kering; Susu untuk
bayi dan jabang bayi; TONIK OBAT KUAT; TUTUP MATA UNTUK KEPERLUAN MEDIS; Tablet hisap (lozenges) yang
diperkaya dengan vitamin dan mineral; Tambalan medis untuk terapi hormon; Tampon menstruasi; Tampon untuk haid wanita;
Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan
pengobatan; Tissue yang diresapi dengan alkohol untuk keperluan medis; Tisu yang diresapi dengan sediaan antiseptik
desinfektan untuk keperluan kebersihan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin tanpa
resep; Vitamin untuk sendi dan tulang; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya yang mengandung madu; 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; Wangi-wangian kamar mandi; Wangi-wangian mobil; Wangi-wangian
pengharum ruangan; Yogurt untuk bayi; Zat mineral untuk keperluan medis; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai
dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau sebagai makanan untuk bayi; Zat tambahan yang dapat
meningkatkan kemampuan deterjen cucian antibakteri dan antiseptik; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan
manusia; abrasive gigi; acai powder, suplemen diet; acaricides; acaricides untuk keperluan pertanian; acaricides untuk
penggunaan rumah tangga; aconitine; adas untuk keperluan medis; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk
tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan
sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral
untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen
gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; adjuvan (zat
tambahan) untuk digunakan dengan vaksin; adjuvan untuk tujuan medis; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen anti-
mabuk; agen antileprotik; agen detoksifikasi arsenik untuk keperluan medis; agen detoksifikasi benzol untuk keperluan medis;
agen detoksifikasi klorin untuk keperluan medis; agen diagnostik untuk keperluan dokter hewan; agen diagnostik untuk tujuan
medis; agen diagnostik, sediaan dan bahan untuk keperluan medis; agen farmasi untuk epidermis; agen farmasi untuk
mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen farmasi yang mempengaruhi metabolisme; agen farmasi yang
mempengaruhi organ pencernaan; agen farmasi yang mempengaruhi organ sensorik; agen farmasi yang mempengaruhi
sistem saraf perifer; agen hipoglikemik; agen hipolipidemik; agen kardiovaskular untuk keperluan medis; agen kontras untuk
pencitraan ultrasound diagnostik; agen pembersih gastrointestinal; agen penekan tumor; agen pengiriman dalam bentuk film
terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi
pengiriman suplemen gizi; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi
pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan pelepasan terkontrol bahan aktif
untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman
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sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai
macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan untuk membungkus obat-obatan bubuk;
agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang
memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; agen penstabil kapiler untuk keperluan medis; agen penyegel untuk keperluan
gigi; agen perawatan heatstroke; agen profilaksis perdarahan otak; agen viskoelastik untuk keperluan oftalmik; air anti-bakteri
dalam botol (termasuk air anti-bakteri dalam wadah plastik, air anti-bakteri dalam wadah semprotan); air anti-bakteri selain
untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan non-alkohol); air anti-bakteri untuk keperluan industri (termasuk alkohol dan
non-alkohol); air laut untuk mandi obat; air mata buatan; air melissa untuk keperluan farmasi; air mineral untuk keperluan
medis; air panas; air timbal; air yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; air yang diperkaya vitamin untuk keperluan
medis; akar manis untuk keperluan farmasi; akar obat; akar rhubarb untuk keperluan farmasi; alas ganti popok, sekali pakai,
untuk bayi; aldehida untuk keperluan farmasi; alginat untuk keperluan farmasi; algisida; algisida untuk keperluan pertanian;
algisida untuk kolam renang; alkali iodida untuk keperluan farmasi; alkaloid untuk keperluan medis; alkohol obat; alkohol untuk
keperluan farmasi; alkohol untuk penggunaan topikal; aluminium asetat untuk keperluan farmasi; amalgam gigi; amalgam gigi
emas; analeptik; analgesik; analgesik antipiretik; analgesik oral; analgesik topikal; anestesi; anestesi gigi; anestesi inhalansia;
anestesi lokal; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; anestesi topikal; anestesi umum; anestesi untuk
penggunaan bedah; anestesi untuk penggunaan non-bedah; anhidrotik; antasida; anthelmintik (obat cacing); anti-
dermoinfectives; anti-infeksi; anti-inflamasi; anti-inflamasi topikal; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan;
antiaritmia; antibiotik; antibiotik dalam bentuk lotion; antibiotik untuk digunakan dalam kedokteran gigi; antibiotik untuk ikan;
antibiotik untuk keperluan dokter hewan; antibiotik untuk penggunaan kedokteran hewan; antibiotik untuk penggunaan
manusia; antibodi; antibodi kolostral untuk keperluan medis; antibodi untuk keperluan dokter hewan; antibodi untuk keperluan
medis; antidepresan; antiemetik; antiflatulan; antiflogistik; antihipertensi; antihistamin; antijamur vagina; antikoagulan;
antikonvulsan; antimikroba untuk penggunaan dermatologis; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; antiparasit; antipiretik; antipruritika cair; antiseptik; antiseptik
untuk keperluan pertanian; antisifilis; antispasmodik; antitoksin; antitusif; antivenin; antivenins; antivenom; antivirus; antivirus
untuk pengobatan atau pencegahan COVID-19, penyakit coronavirus, serta penyakit dan gangguan pernapasan; apitoxin
[racun lebah madu] untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; arang aktif digunakan sebagai penangkal racun; arang untuk
keperluan farmasi; asam amino untuk keperluan dokter hewan; asam amino untuk keperluan farmasi; asam amino untuk
keperluan medis; asam galat untuk keperluan farmasi; asam untuk keperluan farmasi; asetaminofen; asetat untuk keperluan
farmasi; aspirin; astringen untuk keperluan medis; autoinjector diisi dengan sediaan farmasi; bahan (agent) antikanker; bahan
cetakan alginat ortodontik; bahan diagnostik untuk keperluan medis; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan farmasi
aktif untuk obat Barat; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan kimia untuk keperluan medis; bahan komposit gigi; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan makanan, suplemen makanan dan minuman untuk keperluan farmasi,
mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan
pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan pencetak gigi; bahan pengisi luka medis,
yaitu pasta, bubuk, alginat, gel dan butiran; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan kesehatan; bahan untuk balutan; bahan untuk
dressing; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk luka ganti; bahan untuk memperbaiki
gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki
mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi;
bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk profilaksis
oral; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk
pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bahan-bahan insektisida untuk
pemberantasan serangga yang merugikan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam
bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan
kedokteran hewan; bakterisida; balm obat kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem analgesik; balsem untuk
keperluan dokter hewan; balsem untuk keperluan farmasi; balsem untuk keperluan medis; balsem yang mengandung obat;
bantalan bunion; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan jagung; bantalan mata untuk keperluan
medis; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia; bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang
air; bantalan yang mengandung obat; bar energi suplemen gizi; bar pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan
medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti makanan untuk keperluan medis; barium untuk digunakan
dalam radiologi; batang energi digunakan sebagai suplemen nutrisi; batang sereh wangi untuk digunakan sebagai pengusir
serangga; bawang lanang (ekstrak jamu); bedah mesh terutama terdiri dari jaringan hidup; bedak bayi mengandung obat;
bedak salicyl; bedak talek untuk keperluan medis; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen untuk
digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; benzoil
peroksida untuk keperluan medis; berkumur untuk keperluan medis; beta-blocker; biji rami untuk keperluan farmasi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; biosida; bismut subnitrate untuk
keperluan farmasi; blocker saluran kalsium; bouillons untuk kultur bakteriologis; bromin untuk keperluan farmasi; bronkodilator;
bubuk cantharides; bubuk kutu; bubuk mutiara untuk keperluan medis; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi;
bubuk pengganti makanan untuk keperluan medis; bubuk piretrum; bubuk protein; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); bubuk untuk membunuh kutu pada hewan;
bubuk untuk merawat kaki atlet; budaya mikroorganisme untuk keperluan kedokteran hewan; budaya mikroorganisme untuk
keperluan medis; budaya mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan
farmasi; busa (foam) yang mengandung obat; busa kontrasepsi; busa pembersih tangan untuk desinfektan; cachou untuk
keperluan farmasi; cairan intravena digunakan untuk nutrisi; cairan intravena digunakan untuk pengiriman sediaan farmasi;
cairan intravena digunakan untuk rehidrasi; cairan intravena yang digunakan untuk rehidrasi, nutrisi dan pengiriman sediaan
farmasi; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; calomel [fungisida];
camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran gas dan gas untuk digunakan dalam pencitraan medis;
campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk
keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran
minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet
bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet;
campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan
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untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; candu; cangkok arteri; cangkok kulit; cangkok pembuluh
darah [jaringan hidup]; cannabinoid sintetis untuk keperluan medis; cap untuk keperluan farmasi; carbolineum [parasitisida];
celana dalam menstruasi yang bisa dicuci; celana dalam untuk haid; celana pelatihan sekali pakai [popok]; celana pelatihan
sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi; celana popok bayi dari
kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk inkontinensia; chinoline
untuk keperluan medis; cincin jagung untuk kaki; collodion untuk keperluan farmasi; cosmeceuticals untuk keperluan medis;
cosmeceuticals untuk keperluan terapi atau medis; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; creosote untuk keperluan farmasi;
cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; curare untuk keperluan medis; daging beku-kering diadaptasi untuk
keperluan medis; daging terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; darah tali pusat untuk keperluan dokter hewan; darah
tali pusat untuk tujuan medis; darah untuk keperluan medis; decoctions untuk keperluan farmasi; dekongestan; deodoran
(selain untuk penggunaan pribadi); deodoran mobil; deodoran toilet; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan
tekstil; deodoran untuk tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; desinfektan cair; desinfektan
permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan saluran kemih; desinfektan semprot; desinfektan untuk instrumen medis;
desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis;
desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan untuk kolam renang; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi; desinfektan
untuk peralatan dan instrumen gigi dan medis; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; desinfektan untuk toilet
kimia; deterjen kuman; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; diaphoretics; diastase untuk
keperluan medis; digital; dipsticks untuk keperluan pengujian medis; disinfektan dalam bentuk semprotan; disinfektan
laboratorium; disinfektan serba guna; disposable underpants for incontinents; douche obat; dressing dressing; dressing luka
bakar steril; dressing luka steril; dressing perekat diri; dressing pertolongan pertama; dressing steril; dressing untuk keperluan
medis dan kedokteran hewan; dupa pengusir nyamuk; dupa pengusir serangga; eksipien pembawa untuk sediaan farmasi;
ekspektoran; ekspektoran antitusif; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
keperluan medis; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak hop untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk keperluan
dokter hewan; ekstrak ragi untuk keperluan farmasi; ekstrak ragi untuk tujuan medis; ekstrak tanaman untuk keperluan
farmasi; ekstrak tanaman untuk keperluan farmasi atau untuk penggunaan medis; ekstrak tembakau [insektisida]; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elektrolit untuk keperluan medis; elixirs [sediaan farmasi];
emmenagogues; emolien untuk keperluan medis; energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk keperluan
dokter hewan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; epinefrin dijual dalam injeksi prefilled; ergot untuk
keperluan farmasi; ester selulosa untuk keperluan farmasi; ester untuk keperluan farmasi; etanol untuk keperluan farmasi; eter
selulosa untuk keperluan farmasi; eter untuk keperluan farmasi; etil alkohol untuk keperluan farmasi; evakuasi; farmasi;
farmasi analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; febrifuges; fenol untuk keperluan farmasi; fermentasi susu
untuk keperluan farmasi; fermentasi untuk keperluan farmasi; feromon sintetis untuk keperluan medis; feromon untuk
keperluan medis; film pelindung kulit pelindung untuk penggunaan medis; formalin aldehida untuk keperluan farmasi; formula
kehamilan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan hewan; formulasi bakteri probiotik untuk penggunaan medis;
formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; fosfat untuk keperluan farmasi; fumigan; fungisida; fungisida biologis; fungisida
untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan
rumah tangga; fungisida, herbisida; gamboge untuk keperluan medis; ganja medis; ganja medis dalam bentuk bercak dermal
yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan;
ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan
oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-
obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja menguap untuk tujuan medis;
ganja untuk keperluan dokter hewan; ganja untuk keperluan medis; ganja untuk penggunaan medis; garam air mineral; garam
kalium untuk keperluan medis; garam mandi dan sediaan mandi untuk keperluan medis; garam mandi obat; garam mandi
untuk keperluan medis; garam mineral untuk keperluan medis; garam mineral untuk mandi; garam natrium untuk keperluan
medis; garam rehidrasi oral; garam untuk keperluan medis; garam untuk pemandian air mineral; gas untuk keperluan gigi; gas
untuk keperluan medis; gel P3K topikal; gel analgesik topikal untuk hewan; gel anestesi topikal untuk hewan; gel anti-adhesi
untuk digunakan dengan perangkat drainase luka; gel anti-inflamasi; gel antibakteri; gel antiseptik topikal untuk hewan; gel
dermatologis berbasis kortison; gel homeopati untuk penggunaan topikal; gel lidah buaya untuk tujuan terapeutik; gel
pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gel perawatan gigi oral; gel perawatan
mulut obat; gel stimulan seksual; gel topikal untuk keperluan medis dan terapeutik; gel untuk penggunaan dermatologis; gel
untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; gel, krim dan solusi untuk penggunaan dermatologis;
gelang anti nyamuk; gelang diresapi dengan obat nyamuk; gelatin untuk keperluan medis; gentian untuk keperluan farmasi;
ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat; gliserin untuk keperluan medis; gliserofosfat; glukosa
untuk keperluan medis; grease untuk keperluan dokter hewan; grease untuk keperluan medis; grease untuk keperluan medis
atau kedokteran hewan; guaiacol untuk keperluan farmasi; gugup; gula diet untuk keperluan medis; gula susu [suplemen gizi];
gula susu untuk keperluan farmasi; gula untuk keperluan medis; gurjun balsam untuk keperluan medis; handuk penyerap urin,
serbet dan pembungkus atau amplop tetes untuk penggunaan yang higienis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi
sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil darah yang termasuk dalam kelas 5; hasil-hasil diagnostic yang termasuk dalam
kelas 5; hasil-hasil farmasi; hasil-hasil yang berasal dari darah dan hasil-hasil yang berasal dari re-kombinasi teknologi DNA;
hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; hematogen; hemoglobin; hemostatik untuk keperluan medis; herbal atau ekstrak
tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; herbal merokok untuk keperluan medis; herbal penggemuk badan;
herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga;
hidrastin; hidrastinin; hidrogen peroksida untuk keperluan medis; hidrokortison; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; hormon pertumbuhan
manusia; hormon untuk keperluan dokter hewan; hormon untuk keperluan medis; ibuprofen untuk digunakan sebagai
analgesik oral; implan bedah terdiri dari jaringan hidup; implan bedah tumbuh dari sel induk; implan biodegradable untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan terpandu; implan biologis; implan biologis terdiri dari jaringan ikat manusia atau hewan;
imunostimulan; infus herbal obat; infus obat; inhaler nikotin untuk keperluan medis; injeksi insulin dijual penuh dengan insulin;
injektor otomatis diawali dengan epinefrin; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian; insektisida untuk keperluan
rumah tangga; insulin; insulin dijual dalam jarum suntik prefilled; iodida untuk keperluan farmasi; iodoform; isopropil alkohol
untuk keperluan medis; isotop untuk keperluan medis; jalap; jamu dalam bentuk kapsul; jamu dalam bentuk tablet; jamu
sariawan usus; jamu tolak angin; jamu tradisional; jamu untuk membantu melancarkan buang air kecil; jamu untuk membantu
meluruhkan batu oksalat; jamu untuk membantu meringankan wasir; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan;
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jamu untuk meredakan batuk berdahak; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom dan madu; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; jamur obat; jamur ringan; jamur untuk digunakan sebagai pengendali hama untuk keperluan pertanian; jamur untuk
keperluan terapi atau medis; jamur untuk tujuan terapeutik atau medis; jaringan allograft manusia; jaringan biologis untuk
implantasi; jaringan diresapi dengan penolak serangga; jarum suntik insulin yang sudah diisi sebelumnya; jarum suntik yang
sudah diisi sebelumnya untuk keperluan medis; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kain kasa untuk keperluan
medis; kain kasa untuk pembalut; kain lap sekali pakai anti bakteri; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan
kedokteran hewan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk penggunaan pembedahan; kain lap sekali pakai anti bakteri untuk
pengunaan medis; kain pembersih diresapi dengan desinfektan untuk tujuan kebersihan; kain yang diresapi dengan
desinfektan; kain yang diresapi dengan sediaan medis; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi; kamper untuk
keperluan medis; kamper untuk penggunaan medis; kanabis [dapat dimakan] untuk tujuan medis; kantong-kantong douche
yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap;
kapas untuk keperluan medis; kapsul alergi; kapsul daun kelor, untuk farmasi; kapsul dekongestan; kapsul dosis unit, kosong,
untuk keperluan farmasi; kapsul gelatin untuk obat-obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul ginseng untuk
keperluan medis; kapsul kosong untuk keperluan farmasi; kapsul minyak cod-liver; kapsul pelangsing; kapsul tambahan herbal
pria; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat
dari polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kapur barus; karang gigi untuk
keperluan farmasi; kardiotonik; karet untuk keperluan gigi; kartrid yang berisi diagnostik medis; kartrid yang berisi reagen untuk
penggunaan uji diagnostik medis; kartrid uji yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kasein
untuk suplemen diet; kaset kinesiologi untuk keperluan fisioterapi; kaset kinesiologi untuk keperluan medis; kaset terapi
elastis; kaset yang berisi reagen diagnostik medis; kaset yang berisi reagen untuk penggunaan tes diagnostik medis; kaset
yang mengandung reagen kimia untuk pengujian medis diagnostik in vitro; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat;
kaustik untuk keperluan farmasi; kayu cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kayu putih untuk keperluan farmasi;
kedokteran gigi; kemoterapi; kerah antiparasit untuk hewan; kerah kutu; keramik gigi; kerikil sebagai alat bantu pencernaan
bagi burung; kertas anti ngengat; kertas crepe untuk keperluan medis; kertas crepe untuk keperluan sanitasi; kertas krep untuk
keperluan medis; kertas krep untuk keperluan sanitasi; kertas liner untuk popok; kertas mothproofing; kertas nitroselulosa
untuk keperluan diagnostik dokter hewan; kertas perekat penangkap serangga; kertas reagen untuk keperluan dokter hewan;
kertas reagen untuk keperluan medis; kertas reagen untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kertas tangkap terbang;
kertas untuk plester mustard; khloroform; kina untuk keperluan medis; kit diagnostik yang terdiri dari agen diagnostik, sediaan
dan bahan untuk keperluan medis; kit medis keperluan tes diagnostik; kit medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, cairan biologis dan jaringan.; 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; kloral
terhidrasi untuk keperluan farmasi; kokain; kolagen untuk keperluan medis; kolostrum sapi untuk keperluan dokter hewan;
kolostrum untuk keperluan dokter hewan; komposisi penghilang bau ruangan; kompres; kompres mata; kompres obat;
kompres pendingin; konduktor kimia untuk elektrokardiograf; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kontrasepsi kimia;
kontrasepsi oral; kontrol bau hewan peliharaan; kosmetik yang mengandung obat; kotak P3K; kotak P3K portabel; kotak P3K
untuk penggunaan rumah tangga; kotak P3K yang terisi; kotak P3K, terisi; kotak obat diisi, portabel, untuk keperluan dokter
hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim analgesik
topikal; krim anti jerawat; krim anti-gatal [antipruritik]; krim antibiotik; krim antibiotik serba guna; krim antijamur untuk keperluan
medis; krim bibir obat; krim herbal untuk keperluan medis; krim hidrokortison; krim homeopati untuk penggunaan topikal; krim
jagung dan kulit mati; krim kaki obat; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim
kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim obat untuk
perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim obat, salep dan cairan untuk aplikasi topikal, termasuk untuk
menghilangkan nyeri otot dan/atau sendi, ruam, pemulihan bekas luka dan perawatan luka atau laserasi; krim pelindung kulit
untuk penggunaan medis; krim pelindung obat; krim ruam popok obat; krim tartar untuk keperluan farmasi; krim untuk
penggunaan dermatologis; krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung
obat; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk keperluan medis;
kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi; kulit puring; kulit
puring untuk tujuan medis; kultur jaringan biologis untuk keperluan dokter hewan; kultur jaringan biologis untuk keperluan
medis; kumparan dupa serai untuk digunakan sebagai penolak serangga; laktagog; laktosa untuk keperluan farmasi; laktosa
untuk tujuan medis; larutan cairan obat untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok
elektronik; larva sediaan memusnahkan; larvisida; lem bedah; lem lalat; lembaran kapas penyerap untuk tujuan medis;
lempung antimikroba; lesitin untuk keperluan medis; lesitin untuk keperluan medis untuk digunakan sebagai aditif makanan;
lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; lilin pijat obat; lilin telinga; lilin telinga untuk tujuan terapeutik; liner sekali pakai untuk
popok; liner sekali pakai untuk popok bayi; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; liner untuk popok; lintah untuk
keperluan medis; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; losion untuk keperluan farmasi; losion untuk wajah mengandung obat untuk
mengobati kondisi dermatologis; lotion after-shave obat; lotion anjing untuk keperluan dokter hewan; lotion anti-terbang; lotion
dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion
obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion penghalang untuk perlindungan dari minyak
beracun dari tanaman beracun; lotion penghalang untuk perlindungan terhadap tanaman beracun; lotion rambut mengandung
obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion tubuh obat; lotion untuk keperluan dokter hewan; lotion untuk
merawat kaki atlet; lotion wajah obat; lumpur obat; lumpur untuk mandi; lupulin untuk keperluan farmasi; makalah yang dirawat
secara kimia untuk digunakan dalam deteksi darah okultisme tinja; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan
bebas gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi
(berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat
diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita
diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen
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diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan
mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan
terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan
farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan
medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis; makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; malt untuk keperluan farmasi; media kontras sinar-X untuk penggunaan medis;
media kontras untuk digunakan dengan peralatan USG medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan medis; media
kontras untuk digunakan dengan peralatan pencitraan medis; media kontras untuk digunakan dengan peralatan sinar-X; media
kontras untuk pencitraan in vivo; media pertumbuhan tulang yang terdiri dari bahan biologis untuk keperluan medis; media
untuk kultur bakteriologis; memberi makan suplemen untuk keperluan dokter hewan; membran nitroselulosa untuk keperluan
diagnostik dokter hewan; memerah susu; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; mencuci muka antibakteri dengan obat;
mencuci tangan dengan obat; menempelkan perekat yang dimaksudkan untuk menjebak dan membunuh tikus;
menggonggong untuk keperluan farmasi; mengobati; mengurangi teh hipertensi untuk keperluan medis; mentol untuk
keperluan farmasi; menyembuhkan tunas ganja untuk tujuan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; mikrobisida;
mikrobisida untuk pengolahan air limbah; mineral dan suplemen mineral; mint untuk keperluan farmasi; minuman bervitamin;
minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk
penggunaan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan
dokter hewan; minuman diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis;
minuman elektrolit untuk keperluan medis; minuman energi tidak beralkohol dengan protein dan/atau karbohidrat untuk tujuan
medis dan kesehatan; minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas
badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan
yang mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam
bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman
obat dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman pengganti
makanan yang diperkaya dengan vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan
secara umum; minuman segar daun kelor (jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi
untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis;
minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan
diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox
(keperluan medis); minuman yang diperkaya dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk
keperluan medis; minuman yang diperkaya vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis;
minuman yang disesuaikan untuk penggunaan medis; minyak almond untuk keperluan farmasi; minyak angin aromaterapi;
minyak anti-horsefly; minyak bayi mengandung obat; minyak dill untuk keperluan medis; minyak evening primrose untuk
keperluan medis; minyak hati ikan kod; minyak hati ikan yang dapat dimakan untuk keperluan medis; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak jarak untuk keperluan medis; minyak kamper
untuk keperluan medis; minyak laut yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak mustard untuk keperluan medis; minyak
obat; minyak pijat obat; minyak rami untuk keperluan dokter hewan; minyak terapi untuk kesehatan; minyak terpentin untuk
keperluan farmasi; minyak untuk keperluan farmasi; mitisida; moleskin untuk digunakan sebagai perban medis; moleskin untuk
keperluan medis; mugwort untuk keperluan medis; multi-purpose analgesik balm obat; mustard untuk keperluan farmasi;
narkotika; narkotika sintetis; nektar buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; nematicides; nutraceuticals untuk
keperluan medis; nutraceuticals untuk keperluan terapi atau medis; nutraceuticals untuk tujuan terapeutik; obat alergi; obat
amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur; obat
antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; oksigen untuk keperluan medis; olahan hewan yang dijual dalam jarum suntik prefilled; opodeldoc;
organoterapi; otot yang direndam berendam; ovicides; oxytocics; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan
logam untuk penggunaan gigi; pakaian inkontinensia; pakan ternak yang diberi obat; paket lumpur herbal untuk tujuan
terapeutik; pan masala [sebagai bantuan pencernaan untuk manusia]; pan masala [sebagai pencernaan untuk keperluan
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farmasi]; panty liners [sanitasi]; parasetamol; parasitisida; parasitisida untuk keperluan medis; parasitisida untuk ternak; pasta
gigi obat; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; pastiles pengasapan; pastilles untuk keperluan farmasi;
patch farmasi transdermal diresapi dengan anti serangga; patch nikotin untuk digunakan sebagai alat bantu untuk berhenti
merokok; patch nikotin untuk keperluan medis; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; patch transdermal untuk
perawatan medis; patch transdermal yang memfasilitasi pengiriman nutraceuticals; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada
kulit untuk menentukan reaksi alergi; patch untuk memperbaiki sirkulasi darah; pati dan produk pati untuk keperluan farmasi;
pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pati untuk keperluan farmasi; pektin untuk keperluan farmasi;
pelapis gigi; pelarut untuk menghilangkan plester perekat; pelega tenggorokan; pelembab kulit obat; pelembab tangan
medikasi; pelembab tubuh obat; pelembab vagina; pelembab wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis;
pelembab wajah obat; pelumas deodoran untuk kantong stoma untuk keperluan medis; pelumas higienis; pelumas medis;
pelumas pribadi berbasis air; pelumas pribadi berbasis silikon; pelumas seksual pribadi; pelumas seksual pribadi berbasis
lidah buaya; pelumas vagina; pelunak tinja; pemandian oksigen; pembalut luka; pembalut wanita; pembalut, kedokteran;
pembantu untuk keperluan dokter hewan; pembantu vaksin; pembasmi hama tanaman; pembasmi kuman di udara dalam
bentuk semprotan; pembasmi serangga; pembersih antibakteri; pembersih daerah kewanitaan mengandung obat; pembersih
hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih luka untuk penggunaan medis; pembersih mangkuk toilet desinfektan;
pembersih medis untuk penyembuhan luka; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih rongga mulut untuk keperluan
medis; pembersih tangan antiseptik; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pembilasan
hidung; pemoles gigi; penanda radioisotop untuk penggunaan terapeutik atau diagnostik; penangkal racun; pencernaan untuk
keperluan farmasi; pencucian anjing [insektisida]; pencucian hewan [insektisida]; pencucian hewan insektisida; pencucian
vagina untuk tujuan medis; pencucian vagina yang mengandung obat; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pengatur
pertumbuhan serangga; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pengganti
darah untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti
gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makan disesuaikan untuk keperluan medis atau kedokteran hewan;
pengganti makanan dan campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk
keperluan dokter hewan; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; pengharum karpet;
penghilang bau (selain untuk penggunaan pribadi); penghilang bau di ruangan; penghilang bau pada kain; penghilang bau
ruangan semprotan; penghilang bau untuk kantong ostomy; pengisi dermal yang dapat disuntikkan; pengisi kekosongan tulang
yang terdiri dari bahan biologis; pengisi kekosongan tulang yang terdiri dari bahan buatan; pengisi tulang terdiri dari bahan
hidup; pengisi untuk gigi; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu; penolak binatang; penolak burung; penolak kucing;
penolak ngengat; penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; pensil hemostatik; pensil kaustik; pensil kutil; pensil
penahan darah; penutup mata untuk keperluan dokter hewan; penutup mata untuk keperluan medis; penutup mata untuk
tujuan medis; penutup popok; penutup popok dari tekstil; penyegar nafas untuk keperluan medis; penyegar ruangan; penyegar
untuk kantong ostomy; penyegar untuk keperluan industri; penyeka obat; penyeka untuk tujuan medis; penyeka yang diresapi
dengan desinfektan; penyeka yang diresapi dengan sediaan medis; pepsins untuk keperluan farmasi; peptida sintetis untuk
keperluan farmasi; pepton untuk keperluan farmasi; peralatan medis yang terdiri dari pereaksi dan uji untuk menguji
keberadaan antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; perasa obat untuk
digunakan dalam rokok elektronik; perawatan mulut dan sediaan perawatan; perban bedah; perban bedah dan medis; perban
cair; perban cair antiseptik; perban dan pembalut higienis, medis dan bedah untuk perawatan luka; perban mata untuk
keperluan medis; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk
membalut luka; pereaksi diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi diagnostik untuk tujuan medis; pereaksi uji
diagnostik untuk keperluan dokter hewan; pereaksi uji diagnostik untuk keperluan medis; pereaksi uji diagnostik untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; perekat gigi; perekat medis untuk luka mengikat; perekat medis untuk mengikat
jaringan internal; perekat penangkap lalat; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
permen karet bebas gula untuk penggunaan medis; permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet nikotin untuk
digunakan sebagai bantuan untuk berhenti merokok; permen karet obat; permen karet rasa mint untuk keperluan medis;
permen karet rasa mint untuk penggunaan medis; permen karet untuk keperluan medis; permen obat; permen untuk keperluan
medis; permen yang diperkaya kalsium untuk keperluan medis; permen yang mengandung obat; permen, obat; pernis gigi;
pernis konduktif untuk keperluan gigi; persediaan pengobatan gejala menstruasi; pestisida; pestisida pertanian; pestisida untuk
keperluan hortikultura; pestisida untuk keperluan industri; pestisida untuk keperluan rumah tangga; petroleum jelly untuk
keperluan dokter hewan; petroleum jelly untuk keperluan medis; petroleum jelly untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; pewangi rumah tangga; pewangi sepatu; pewangi udara; pewangi untuk baki sampah; pewangi untuk mobil; pewangi
untuk pembuangan sampah; pijatan lilin untuk tujuan terapi; pil antioksidan; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil
pelangsing; pil penekan nafsu makan; pil penyamakan; pil untuk keperluan farmasi; pil untuk pengobatan tinitus; pita perekat
untuk keperluan medis; pita/plester elastis untuk keperluan medis; pita/plester penyerap untuk keperluan medis; pita/plester
perekat untuk keperluan medis; pita/plester untuk keperluan medis yang dapat dicetak; plasma darah; plester; plester
analgesik anti-inflamasi; plester bedah; plester jagung; plester medis; plester medis dan bedah; plester mustard; plester
perekat; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk keperluan bedah; plester tempel untuk keperluan medis;
plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester untuk keperluan medis dan kedokteran hewan; plester, bahan untuk
membalut; plester, bahan untuk pembalut; plester-plester yang mengandung obat; pomades untuk keperluan medis; popok
bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai;
popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok
berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok celana bayi; popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa
menahan buang air kecil/besar; popok dewasa; popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok kertas
sekali pakai untuk inkontinensia; popok liner; popok sekali pakai; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai
selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok
tekstil; popok untuk anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia;
porselen untuk protesa gigi; preparat alkaloid koka untuk keperluan medis; preparat dan zat mineral untuk keperluan medis;
preparat kimia untuk keperluan farmasi; preparat kimia untuk keperluan pengobatan; preparat sulfonamid; primer logam untuk
keperluan gigi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk
hewan ternak; probiotik untuk ikan; produk dan bahan-bahan yang dioleskan/diterapkan secara topikal untuk perawatan atau
menghilangkan nyeri dan tegang otot; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan dan
pengobatan hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; produk higienis dan sanitasi
untuk penggunaan medis; produk kimia untuk penggunaan terapeutik; produk medis untuk menambah berat badan; produk
medis untuk menurunkan berat badan; produk nutrisi untuk penggunaan medis untuk infus intravena; produk pati dan pati
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untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pemrosesan sereal untuk keperluan medis; produk sampingan dari
pengolahan sereal untuk keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; produk
susu probiotik; produk terapi gen untuk penyakit, gangguan dan kondisi genetik, neurologis, neuron motorik (motor neuron),
atau neuromuskuler (neuromuscular); propolis untuk keperluan farmasi; propolis untuk keperluan pengobatan atau terapi;
protein batangan; protein untuk suplemen diet; psikotropika; quassia untuk keperluan medis; quebracho untuk keperluan
medis; quinquina untuk keperluan medis; racun; racun antiserum; racun bakteri; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau
pengobatan; racun strychnine; racun tikus; radium untuk keperluan medis; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ragi bir untuk keperluan medis; ragi untuk keperluan dokter hewan; ragi untuk keperluan farmasi;
ragi untuk keperluan medis; ramuan jamu; ramuan obat; raticides; reagen biologis dan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen biologis untuk keperluan dokter hewan; reagen biologis untuk keperluan medis; reagen biomarker
diagnostik untuk keperluan medis; reagen diagnostik dan media kontras untuk keperluan medis; reagen diagnostik in vitro
yang terkandung dalam kartrid yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis.; reagen diagnostik in vitro yang
terkandung dalam kaset yang sudah diisi sebelumnya untuk penggunaan medis; reagen diagnostik klinis; reagen diagnostik
medis; reagen diagnostik medis dan tes untuk pengujian cairan tubuh; reagen diagnostik untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; reagen kimia untuk keperluan dokter hewan; reagen kimia untuk keperluan medis; reagen kimia untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen medis yang terkandung dalam kartrid untuk penggunaan diagnostik medis;
reagen medis yang terkandung dalam kaset untuk penggunaan diagnostik medis; reagen untuk digunakan dalam pengujian
genetik hewan; reagen untuk digunakan dalam pengujian genetik medis; reagen untuk keperluan medis; reagen untuk
penggunaan medis; reagen-reagen dan sel-sel darah merah; reduksi kolesterol; reduksi kolesterol untuk keperluan medis;
rekombinan vaksin Hepatitis B; relaksan otot; relaksan otot rangka; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk
keperluan pengobatan; repellents untuk anjing; resep narkotika sintetis; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan
pelapis gigi; rodentisida; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis; rokok imitasi untuk digunakan sebagai alat bantu
untuk berhenti merokok; rokok imitasi untuk keperluan medis; roti diabetes disesuaikan untuk penggunaan medis; roti rendah
garam disesuaikan untuk penggunaan medis; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; royal jelly [suplemen gizi]; royal
jelly untuk keperluan farmasi; royal jelly untuk keperluan medis; sabuk sanitasi; sabun antibakteri; sabun cuci untuk buah dan
sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah
obat; sal tablet amonia; salep anti-gatal [antipruritik]; salep anti-gatal herbal untuk hewan peliharaan; salep anti-inflamasi;
salep anti-inflamasi homeopati; salep antibiotik; salep kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; salep
mentolated obat multi-tujuan; salep merkuri; salep merkuri untuk keperluan medis; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep radang dingin untuk keperluan farmasi; salep ruam popok obat; salep untuk keperluan dokter hewan;
salep untuk keperluan farmasi; salep untuk mengobati ruam popok; salep wasir; salep yang mengandung obat; salep-salep
yang mengandung obat; sampo hewan insektisida; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat
untuk hewan peliharaan; sapuan ternak [insektisida]; sarsaparilla untuk keperluan medis; scrub bedah; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan  farmasi untuk penggunaan mulut; sediaan albuminous untuk keperluan medis; sediaan analgesik;
sediaan androgen; sediaan anti-diabetes; sediaan anti-infeksi untuk keperluan dokter hewan; sediaan anti-inflamasi; sediaan
anti-inflamasi dan antipiretik; sediaan anti-kanker; sediaan anti-pruritus topikal; sediaan anti-sarkoma; sediaan anti-urat;
sediaan antibakteri; sediaan antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan antibiotik; sediaan antibiotik campuran; sediaan
anticryptogamic; sediaan antihemoroid; sediaan antijamur; sediaan antimikroba untuk menghambat dekomposisi
mikrobiologis; sediaan antiparasit; sediaan antipiretik; sediaan antipruritik topikal; sediaan antiseptik; sediaan antiseptik dan
antibakteri untuk perawatan luka; sediaan antituberkulosis; sediaan asam amino untuk keperluan dokter hewan; sediaan asam
amino untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; sediaan bakteri untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteri untuk keperluan medis; sediaan bakteri
untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis untuk keperluan dokter hewan; sediaan bakteriologis
untuk keperluan medis; sediaan bakteriologis untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan balsamic untuk
keperluan medis; sediaan baskom obat; sediaan biokimia untuk keperluan dokter hewan; sediaan biokimia untuk keperluan
medis; sediaan biokimia untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis untuk keperluan dokter hewan;
sediaan biologis untuk keperluan medis; sediaan biologis untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan biologis
untuk pengobatan kanker; sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan bioteknologi untuk keperluan medis; sediaan
bismut untuk keperluan farmasi; sediaan bronkodilatasi; sediaan cair untuk desinfeksi peralatan medis; sediaan chemico-
farmasi; sediaan chilblain; sediaan dalam bentuk bubuk untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dalam
bentuk butiran dan cairan untuk mengendalikan dan menghilangkan lumut; sediaan dan bahan farmasi; sediaan dan bahan
farmasi dengan sifat analgesik; sediaan dan bahan farmasi dengan sifat anti-inflamasi; sediaan dan bahan farmasi dengan
sifat antipiretik; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam ginekologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan
dalam onkologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan dan bahan farmasi untuk digunakan di
bidang anestesi; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan
kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan
farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan yang rusak; sediaan dan bahan obat; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk
pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan komposisi farmasi untuk pengobatan dan
pencegahan kanker; sediaan dan semprotan anti alergi; sediaan dan substansi farmasi termasuk sediaan analgesik, antipiretik
dan anti-radang; sediaan dan zat anti alergi farmasi; sediaan dermatologis; sediaan dermatologis untuk penggunaan medis
untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan diagnostik in vitro untuk keperluan medis; sediaan diagnostik radiopharmasi
untuk digunakan pada diagnosa penyakit-penyakit syaraf degeneratif dan penyakit tumor dan rasa sakit; sediaan diagnostik
untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan diagnostik untuk
keperluan medis untuk mendeteksi mutasi pada gen prion; sediaan diagnostik untuk penggunaan laboratorium medis; sediaan
diagnostik untuk tujuan medis; sediaan diagnostik untuk tujuan medis untuk mendeteksi kecenderungan genetik; sediaan
diagnostik yang terbuat dari polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan dokter hewan; sediaan diagnostik yang terbuat dari
polimer berbasis dendrimer, untuk keperluan medis; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan
diet disesuaikan untuk keperluan medis; sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba
guna; sediaan diuretik; sediaan dokter hewan untuk  keperluan akuakultur; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri
usus; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan elemen jejak untuk penggunaan hewan; sediaan elemen jejak untuk
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penggunaan manusia; sediaan elemen jejak untuk penggunaan manusia dan hewan; sediaan emetik; sediaan enema; sediaan
enzim untuk keperluan dokter hewan; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan eritromisin; sediaan estrogen; sediaan
evakuasi usus; sediaan faktor lipotropik; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi; sediaan farmasi  untuk
organ pernapasan; sediaan farmasi antibakteri; sediaan farmasi antiepilepsi; sediaan farmasi atau obat tetes mata antibiotik
dan anti inflamasi; sediaan farmasi berbasis kapur; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia dalam
pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan kedokteran hewan;
sediaan farmasi dan sediaan biologis untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit
pencernaan; sediaan farmasi dijual dalam jarum suntik prefilled; sediaan farmasi inhalasi untuk mengobati penyakit dan
gangguan pernapasan; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan farmasi radioaktif untuk diagnostik in vivo atau penggunaan
terapeutik; sediaan farmasi topikal; sediaan farmasi untuk alergi racun lebah madu; sediaan farmasi untuk anus; sediaan
farmasi untuk diagnosis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
kemoterapi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam mencegah kebiasaan merokok; sediaan farmasi untuk digunakan dalam
onkologi; sediaan farmasi untuk digunakan dalam urologi; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan
farmasi untuk keperluan gigi; sediaan farmasi untuk luka; sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi untuk manusia
untuk pencegahan dan pengobatan penyakit auto-imun dan penyakit inflamasi/radang tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
kardiovaskular dan penyakit pulmonari tidak termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi;
sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit onkologis tidak termasuk antalgik, produk anti-
nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit
terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit terkait infeksi tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan
pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus tidak termasuk
antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; sediaan farmasi untuk mencegah cacat kulit selama
kehamilan; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk menekan tumor; sediaan farmasi untuk
mengaktifkan fungsi seluler; sediaan farmasi untuk mengatur sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit
selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghilangkan gigitan serangga; sediaan farmasi untuk mengobati alergi; sediaan
farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati dan
mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati
gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk
mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia;
sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan
farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk
mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati
sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati tumor ganas; sediaan farmasi untuk mengurangi demam, mengurangi sakit
kepala, menghilangkan rasa sakit dan menyegarkan suasana; sediaan farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan
oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk operasi mata atau intraokular; sediaan farmasi untuk organ urogenital; sediaan farmasi
untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pencegahan gangguan pada sistem kardiovaskular;
sediaan farmasi untuk pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pencegahan stretch mark; sediaan farmasi untuk
pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam
bentuk serbuk; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk penggunaan mata; sediaan farmasi untuk
penggunaan oftalmologis; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan
farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk
pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi; sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik;
sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan
pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan
gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk
pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom
ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas; sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi
untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan
multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan
farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal (operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit
virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan farmasi untuk penyesuaian imunitas; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan farmasi untuk sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk sistem saraf pusat;
sediaan farmasi untuk tujuan diagnostik; sediaan farmasi yang bekerja pada sistem saraf pusat; sediaan farmasi yang dijual
dengan injeksi prefilled; sediaan farmasi yang diteteskan ke dalam/melalui hidung; sediaan farmasi yang mengandung asam
amino; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi; sediaan fumigasi untuk
keperluan medis; sediaan galactagogue; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan hewan yang dijual dengan injector
prefilled; sediaan higienis untuk keperluan dokter hewan; sediaan higienis untuk keperluan medis; sediaan hormon adrenal;
sediaan hormon campuran; sediaan hormon hipofisis; sediaan hormon kelenjar ludah; sediaan hormon pankreas; sediaan
hormon paratiroid; sediaan hormon tiroid; sediaan hormon tiroid dan paratiroid; sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi;
sediaan in vitro untuk memprediksi ovulasi untuk digunakan di rumah; sediaan injeksi untuk keperluan medis; sediaan injeksi
untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan insektisida; sediaan kafein untuk keperluan medis; sediaan kafein untuk
penggunaan stimulatif; sediaan kalium untuk keperluan farmasi; sediaan kimia untuk diagnosis kehamilan; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan kimia untuk keperluan sanitasi; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan
kimia untuk mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia
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untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi
tanaman anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk
mengobati phylloxera; sediaan kloramfenikol; sediaan kondroitin; sediaan kontrasepsi; sediaan lidah buaya untuk keperluan
farmasi; sediaan lisin; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi mentol untuk keperluan medis;
sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan mandi uap mentol untuk bayi; sediaan mandi untuk keperluan medis;
sediaan mandi, obat; sediaan mata; sediaan mata untuk digunakan dalam operasi mata; sediaan medis dan kedokteran
hewan; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan membunuh nyamuk untuk aplikasi ke kelambu; sediaan menekan
hormon; sediaan menghancurkan jamur; sediaan menghancurkan serangga; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan
metionin; sediaan mikroorganisme untuk keperluan dokter hewan; sediaan mikroorganisme untuk keperluan medis; sediaan
mikroorganisme untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan mineral untuk keperluan medis; sediaan
mothproofing; sediaan multivitamin; sediaan netralisasi bau untuk pakaian dan tekstil; sediaan niacinamide untuk pengobatan
jerawat; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan nutraceutical untuk tujuan medis; sediaan
nutraceutical untuk tujuan terapeutik atau medis; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan obat; sediaan obat
nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat untuk digunakan dalam onkologi;
sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam
bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk perawatan kulit; sediaan oftalmologis;
sediaan ophthalmic terapeutik, yaitu tetes mata; sediaan opium alkaloid; sediaan opotherapy; sediaan organoterapi; sediaan
parapharmaceutical; sediaan parapharmaceutical untuk digunakan dalam dermatologi; sediaan pelangsing untuk tujuan
medis; sediaan pembakar lemak untuk keperluan medis; sediaan pembasmi cacing/hama; sediaan pembasmi serangga;
sediaan pembersih udara; sediaan pembersihan lensa kontak; sediaan pemurnian udara; sediaan pemusnahan siput; sediaan
pencahar; sediaan pencukuran obat; sediaan penetral bau; sediaan penetralisir bau untuk digunakan di karpet, kain dan
udara; sediaan pengganti elektrolit; sediaan penghilang bau di udara; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan
rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan
penghilang bau untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang rasa sakit; sediaan penghilang
rasa sakit untuk keperluan dokter hewan; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan pengujian; sediaan pengujian kehamilan; sediaan pengujian kehamilan untuk digunakan di rumah; sediaan pengujian
untuk keperluan medis; sediaan pengusir hama; sediaan pengusir serangga; sediaan peningkatan kesuburan; sediaan
penisilin; sediaan penyegar udara (pewangi udara); sediaan penyembuhan luka topikal untuk hewan; sediaan perawatan bibir
obat; sediaan perawatan kaki untuk keperluan medis; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kuku untuk
keperluan medis; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan,
merendam, menyimpan dan atau membilas lensa kontak; sediaan perawatan mulut yang mengandung obat; sediaan
perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan
obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan perawatan
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan perlengkapan mandi medikasi; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan phytotherapy untuk keperluan medis; sediaan probiotik untuk tujuan medis untuk membantu menjaga
keseimbangan alami flora dalam sistem pencernaan; sediaan progesteron; sediaan radiofarmasi untuk tujuan diagnostik;
sediaan sanitasi kuku; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi telur; sediaan sanitasi udara; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk
keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah sakit; sediaan sanitasi
untuk penggunaan rumah tangga; sediaan sarkomisin; sediaan semprotan hidung; sediaan semprotan hidung dan oral untuk
digunakan sebagai stimulan sistem saraf pusat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan sterilisasi; sediaan sterilisasi
sanitasi; sediaan sterilisasi tanah; sediaan sterilisasi untuk keperluan dokter hewan; sediaan streptomisin; sediaan terapi gen
dalam bentuk sediaan biologis yang mengandung bahan genetik untuk ekspresi protein neuron motorik (motor neuron)
kelangsungan hidup berkelanjutan ; sediaan terapi untuk mandi; sediaan testosteron; sediaan tetrasiklin; sediaan thiolutin;
sediaan threonine; sediaan trikomisin; sediaan triptofan; sediaan untuk diagnosa kehamilan; sediaan untuk diagnosis dan
pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk digunakan dalam
desinfektan; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk membersihkan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat
minuman obat; sediaan untuk membunuh gulma dan menghancurkan kutu; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; sediaan
untuk memprediksi ovulasi; sediaan untuk memukul mundur hewan, burung, dan serangga; sediaan untuk mencegah
menggigit kuku; sediaan untuk mencegah mengisap ibu jari; sediaan untuk mencegah mengunyah atau menggigit hewan;
sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; sediaan untuk menghancurkan jamur busuk kering; sediaan untuk
menghancurkan kutu di rambut; sediaan untuk menghancurkan parasit; sediaan untuk menghancurkan tikus; sediaan untuk
mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk mengurangi aktivitas seksual; sediaan untuk
meningkatkan fungsi otak; sediaan untuk menunjang regenerasi pada aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk merawat kaki
atlet; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan untuk penggunaan diagnosa kehamilan; sediaan untuk penggunaan medis
untuk meningkatkan regenerasi selama aktivitas otot yang kuat; sediaan untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk
pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang berkaitan dengan usia; sediaan untuk
pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif traumatis; sediaan untuk
pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan vaksin; sediaan vaksin manusia; sediaan vaksin oral; sediaan
vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin D; sediaan vitamin campuran; sediaan
vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen pada susu formula bayi; sediaan vitamin
dan mineral untuk keperluan medis; sediaan wasir; sediaan zat vitamin; sediaan zat-zat untuk dokter hewan; sediaan-sediaan
antibody monoklonal; sediaan-sediaan diet untuk keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan farmasi yang mengandung sel induk untuk menanggulangi penyakit-penyakit neurologis; sediaan-sediaan kedokteran
hewan; sediaan-sediaan kedokteran hewan yang dibuat dari ekstrak ragi untuk digunakan dalam pakan ternak; sediaan-
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sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); sediaan-sediaan untuk memberantas dan
membasmi binatang perusak; sediaan-sediaan untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk
penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan; sel hidup untuk keperluan dokter hewan;
sel hidup untuk keperluan medis; sel induk untuk keperluan dokter hewan; sel induk untuk tujuan medis; sel untuk keperluan
medis; semen binatang; semen gigi; semen hewan untuk inseminasi buatan; semen tulang untuk keperluan bedah; semen
tulang untuk keperluan bedah dan ortopedi; semen tulang untuk keperluan medis; semen tulang untuk tujuan ortopedi; semen
untuk inseminasi buatan; semen untuk kuku binatang; semprot antiseptik topikal untuk hewan; semprotan analgesik topikal
untuk hewan; semprotan anestesi topikal untuk hewan; semprotan anti serangga; semprotan anti-cetakan untuk desinfektan;
semprotan anti-inflamasi; semprotan antibakteri; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan
pribadi; semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim
herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan herbal untuk keperluan medis; semprotan hidung dekongestan;
semprotan hidung untuk keperluan medis; semprotan obat; semprotan obat untuk mulut; semprotan pembersih tangan untuk
desinfektan; semprotan pendingin [medis]; semprotan pendingin untuk keperluan medis; semprotan pewangi udara;
semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; senyawa gosok untuk tujuan medis atau
terapeutik; senyawa restorasi gigi; serat biji rami untuk digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan
untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat
makanan untuk mengobati sembelit; serat untuk keperluan medis; serbuk herbal untuk larutan detoksifikasi melalui
perendaman kaki; serbuk kalsium (suplemen); serbuk minuman kesehatan rasa beras kencur; sereal beras bayi; sereal
disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; sereal gandum bayi; serum; serum antitoksik; serum untuk wajah
mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampo pertumbuhan rambut; shampoo ketombe obat; shampoo
pediculicidal; siccatives [agen pengering] untuk keperluan medis; sirup obat batuk; sirup untuk keperluan dokter hewan; sirup
untuk keperluan farmasi; sisipan terbuat dari bambu yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali;
sisipan terbuat dari kain yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari
microfiber yang diadaptasi khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sisipan terbuat dari rami yang diadaptasi
khusus untuk popok bayi yang dapat digunakan kembali; sitostatik untuk keperluan farmasi; sitostatik untuk keperluan medis;
skapulars untuk keperluan bedah; soda bikarbonat untuk keperluan farmasi; solusi farmasi yang digunakan dalam dialisis;
solusi hidroalkohol untuk keperluan medis; solusi injeksi elemen pelacak untuk penggunaan pediatrik; solusi injeksi untuk
digunakan dalam menghambat peristaltik; solusi injeksi untuk keperluan medis; solusi irigasi untuk penggunaan mata; solusi
nutrisi untuk penggunaan medis untuk pemberian intravena; solusi pembasahan lensa kontak; solusi pembersih lensa kontak;
solusi pembersihan untuk keperluan medis; solusi untuk keperluan kit medis pengujian diagnostik; solusi untuk penggunaan
dermatologis; spermisida; spermisida untuk aplikasi kondom; spiritus; spons kontrasepsi; spons obat untuk luka; spons yang
diresapi dengan desinfektan; spons yang diresapi dengan sediaan medis; sporisida; steroid; stick liquorice untuk keperluan
farmasi; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari elemen jejak; stimulan [sediaan farmasi] terbuat dari mineral; stimulan [sediaan
farmasi] terbuat dari vitamin; stimulan makan untuk hewan; stimulan pernapasan; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis; stimulan untuk sistem saraf pusat; strip dilapisi lem untuk menangkap serangga;
strip tes diagnostik medis; strip tes untuk mengukur kadar glukosa darah; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan
terlarang untuk medis; strip yang dapat larut untuk menghentikan pendarahan dari luka kecil dan graze; strychnine; sulfonamid
dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi
dengan probiotik; suplemen bernutrisi keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan
sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen
diet biji rami; suplemen diet biji rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk
hewan; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat
kesehatan; suplemen diet gandum; suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal;
suplemen diet kolostrum; suplemen diet lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai;
suplemen diet ragi; suplemen diet royal jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan
dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk
mengendalikan berat badan; suplemen diet untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang
terdiri dari asam amino; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam
bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk butiran untuk keperluan medis; suplemen
gizi dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk
kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman;
suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen gizi dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk
tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk
keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi terutama terdiri dari kalsium; suplemen gizi terutama terdiri dari
magnesium; suplemen gizi terutama terdiri dari seng; suplemen gizi terutama terdiri dari zat besi; suplemen gizi untuk anjing;
suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis; suplemen
gizi untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen gizi untuk manusia; suplemen gizi untuk pakan ternak; suplemen gizi untuk
ternak; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen gizi yang terbuat dari pati diadaptasi untuk keperluan
medis; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu
pada hewan menyusui; suplemen homeopati; suplemen kalsium; suplemen karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen
makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen
makanan berbasis kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan
berbasis quinoa; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan
medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam
bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular,
bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk
tablet; suplemen makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk
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keperluan medis; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi
sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen
makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam
bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal
campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet
dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari
minyak; suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen
makanan mineral untuk manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi
manusia; suplemen makanan terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan
terutama terdiri dari magnesium; suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen
makanan untuk hewan peliharaan dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan untuk manusia dan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan
untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi,
babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari
mineral; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi
manusia (minyak); suplemen makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen;
suplemen minyak biji rami; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi
bubuk untuk keperluan medis; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi cair; suplemen nutrisi
dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat
untuk pakan ternak; suplemen nutrisi untuk hewan peliharaan; suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia
dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan fungsionalitas; suplemen nutrisi yang terdiri dari
ekstrak jamur; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan dokter hewan;
suplemen probiotik; suplemen protein diet; suplemen protein untuk hewan; suplemen protein untuk manusia; suplemen ragi
untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk
udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan
peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; supositoria; supositoria untuk hewan; supositoria untuk keperluan kesehatan
hewan; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu almond untuk keperluan farmasi; susu bubuk beras untuk bayi;
susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu bubuk gandum untuk bayi; susu bubuk
kambing untuk bayi; susu bubuk lactobacillus instan untuk suplemen; susu bubuk untuk bayi; susu bubuk untuk keperluan
nutrisi bagi bayi; susu formula bayi; susu formula bayi dan makanan untuk bayi; susu formula bebas laktosa; susu formula
untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya; susu formula yang disimulasikan
dalam bentuk cair dan bubuk untuk bayi; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, sereal, gandum, kacang-
kacangan, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan untuk bayi dan anak baru lahir; tablet alergi; tablet antibiotik; tablet
hisap obat; tablet hisap pelega tenggorokan madu herbal; tablet hisap suplemen seng; tablet hisap untuk keperluan farmasi;
tablet hisap yang mengandung nikotin untuk penggunaan medis; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tablet-tablet yang
mengandung obat; tag telinga insektisida untuk ternak; tambalan suplemen vitamin; tampon sanitasi; tampon untuk keperluan
medis; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang
ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh asma; teh daun kelor (jamu); teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; teh pelangsing untuk keperluan medis; teh
pereduksi gula darah untuk keperluan medis; tempelan pengusir nyamuk untuk bayi; tepung ikan untuk keperluan farmasi;
tepung lakteal untuk bayi; tepung untuk keperluan farmasi; terbang menghancurkan sediaan; termitisida; terpentin untuk
keperluan farmasi; tes diagnostik medis; tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit; tes
immunoassay kromatografi untuk penggunaan medis; tetes hidung untuk keperluan medis; tetes mata; tetes minyak cod-liver;
tetes vitamin; thiomersal; timol untuk keperluan farmasi; tincture untuk keperluan dokter hewan; tincture untuk keperluan
medis; tingtur yodium; tissue diresapi dengan sediaan antibakteri; tisu antiseptik sekali pakai; tisu basah antibakteri; tisu dan
tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu disinfektan sekali pakai; tisu pelindung kulit pelindung untuk penggunaan
medis; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan
manusia; tisu yang diresapi dengan desinfektan; tisu yang diresapi dengan sediaan medis; tisu yang mengandung obat yang
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telah dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai
disinfektan; tongkat pengasapan; tongkat pengasapan untuk digunakan sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik
restorative (obat-obatan); tonik untuk keperluan dokter hewan; tonik untuk keperluan medis; transplantasi [jaringan hidup];
troches; trypsins untuk keperluan medis; tulang; tunas ganja kering untuk tujuan medis; uji diagnostik untuk keperluan medis;
unsur (agents) terapeutik (medis); urease untuk keperluan medis; urutan asam nukleat untuk keperluan medis dan kedokteran
hewan; vaksin; vaksin hewan; vaksin hewan untuk babi; vaksin hewan untuk domba; vaksin hewan untuk hewan jenis lembu;
vaksin hewan untuk keperluan pengobatan; vaksin melawan infeksi pneumokokus; vaksin melawan influenza; vaksin tidak
termasuk antalgik, produk anti-nyeri dan produk non-steroid anti-inflamasi; vaksin untuk babi; vaksin untuk hewan-hewan
akuatik; vaksin untuk kuda; vaksin untuk penggunaan manusia; vaksin untuk ternak; vaping cannabis untuk keperluan medis;
vasokonstriktor; vermifuges; vesikan; virucides; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; witch hazel [astringent]; yodium untuk keperluan farmasi; zat antibakteri untuk
keperluan medis; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi;
zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk
bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat farmasi; zat gizi untuk kultur mikroorganisme;
zat gizi untuk mikroorganisme; zat kontras radiologis untuk keperluan medis; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral
dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi; zat radioaktif untuk keperluan medis; zat radioaktif yang disegel untuk
keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:54:05
540   EtiketJID2022035805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GELONG BARU BRT 2 NO 36, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11440
WILLIAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESCATIVE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Estimated, Calculated, Effective
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; 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 iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor;
Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang
terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; jasa periklanan;
jasa periklanan dan manajemen; layanan periklanan dan manajemen penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:55:35
540   EtiketDID2022035806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Semanan Indah Blok A6 No. 17, Rt. 003 Rw. 012, Semanan, Kali Deres,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BOBBY HANDOKO

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 :

: SOUVLAKI
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Burger Daging Ayam (Sandwich);
Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; Kue; Kue daging; Kue-kue; Pastel berisi daging dan sayuran; Risoles
Daging; Roti pastry; Roti tipis dilapisi daging; bakpao isi daging; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [roti sandwich];
burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; croissant; hot dog [sandwich], pai daging; kopi; kue mentega; kue pastry;
maple spreads (mentega); mentega maple; pai daging; pai daging cincang; puding roti; roti berlapis keju dan daging asap;
roti*; sandwich burger daging sapi; wafel; wafel diisi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 21:59:20
540   EtiketDID2022035807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Cosmos Blok G-7 RT 12 / RW 07, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

Liem Hansen Salim

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 :

: APIK Technology + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat

keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat
akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan
sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang
didistribusikan.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi
transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain; Perangkat lunak komputer, yaitu,
platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komunikasi untuk
menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan,
memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; media digital yang dapat diunduh yaitu digital
collectible yang dibuat dengan teknologi perangkat lunak berbasis blockchain; perangkat keras dan lunak komputer untuk
teknologi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk
pertukaran digital untuk item barang virtual; perangkat lunak bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan
menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized
assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet
seluler blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk
membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan
mengoperasikan aplikasi blockchain konsumen; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak
komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata
uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk membuat aset digital (digitized asset) terdesentralisasi dan
sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat mata
uang digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain;
perangkat lunak untuk membuat mata uang virtual terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam
transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open
source) untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memfasilitasi penggunaan blockchain
(sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk mencatat dan melacak
transaksi.; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna
untuk membuat profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan teknologi buku besar yang didistribusikan; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan
pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli
dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 22:17:11
540   EtiketJID2022035808
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Semanan Indah Blok A6 No. 17, Rt. 003 Rw. 012, Semanan, Kali Deres,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BOBBY HANDOKO

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 :

: SOUVLAKI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Bar kopi dan jus; Kafe kopi; Kantin; Kedai; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan

yang menyediakan kudapan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa kafe; kafe; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; tempat
makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 22:29:50
540   EtiketJID2022035809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TEUKU CIKDITIRO NO.65 RT 008/007, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10310

PASHA MUHAMMAD SHAQUILLE R, DAFFA MUHAMMAD REYHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ShaDaff motorsport
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ShaDaff motorsport =  Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hiburan yang disediakan di sirkuit balap motor; Layanan hiburan, yaitu, partisipasi dalam balapan mobil sport;

Layanan instruksi dan pelatihan di bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan otomotif; Layanan klub penggemar otomotif;
Layanan pelatihan, pendidikan dan hiburan yang berkaitan dengan sepeda, skuter, go-kart, sepeda motor, kendaraan off road,
kendaraan mainan anak-anak, skateboard, hoverboarding, olahraga air, olahraga udara, menunggang kuda; Pendidikan dan
pelatihan di bidang teknik otomotif; Pendidikan teknik penggerak 4 roda (4WD) dan teknik mengemudi balap, mekanik
kendaraan bermotor darat, membaca peta, keselamatan berkendara, dan tanggung jawab lingkungan; Pengajaran sekolah
anak-anak di bidang teknik otomotif; Pengaturan kompetisi dan turnamen yang berkaitan dengan mengemudi dan balap mobil;
Penyediaan fasilitas olahraga untuk acara olahraga otomotif, kompetisi, dan program penghargaan; Penyediaan informasi
yang berkaitan dengan acara olahraga, acara balap motor, pertunjukan langsung, pertunjukan berjalan, acara panggung
langsung, pertunjukan teater, konser musik secara langsung dan partisipasi penonton dalam acara tersebut; Penyelenggara
Kompetisi Otomotif; hiburan dalam sifat balap mobil dan pameran; instruksi di bidang perbaikan otomotif; instruksi pembalap;
mengatur, menentukan, menyelenggarakan, mengadakan, mempromosikan dan mendukung perlombaan balap motorsport;
mengorganisir, mengatur dan melakukan balap mobil; pelatihan pembalap; pengorganisasian, mengatur dan melakukan
balapan sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 22:49:40
540   EtiketJID2022035811

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Cosmos Blok G-7 RT 12 / RW 07, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

Liem Hansen Salim

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 :

: APIK Technology + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa di dalam bidang teknologi blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Manajemen
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Usaha; Pemasaran digital; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a service), yaitu, saran dan informasi bisnis di
bidang teknologi blockchain; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi periklanan di bidang teknologi blockchain dan
cryptocurrency; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan katalog elektronik; layanan
pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan promosi dan iklan melalui internet; layanan ritel
untuk karya seni; layanan ritel yang berkaitan dengan karya seni; layanan toko ritel on-line yang menampilkan karya seni;
manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer global; memberikan
informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan;
memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; menyusun indeks
informasi menggunakan teknologi blockchain; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui
internet untuk barang dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; penjualan lukisan; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan
iklan (billboard), dan media iklan lainnya; promosi usaha; publikasi barang cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk
elektronik; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 22:50:00
540   EtiketJID2022035812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Yos Sudarso, Komp. Sentosa Purnama Jaya Blok B No.9, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29453

PT. Bias Delta Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bias Delta Pratama + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air; konstruksi bawah laut; memberikan informasi terkait layanan

pembersihan tangki penyimpanan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kapal;
pengerukan bawah air; perbaikan bawah air===
===Jasa Penyelaman dalam air; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; pemanduan kapal; penarik kapal;
penarik laut; penarik maritim; penyediaan fasilitas berlabuh; penyelaman dan penyelamatan bawah air; penyelamatan
kapal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:06:46
540   EtiketJID2022035813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo Permai Sel. 8/CC 555, RT. 004 RW. 006, Kel.Wonorejo, Kec.Rungkut,
Kota Surabaya, Jawa Timur

BENNY MULIAWAN

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 :

: ONTEL COFFEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ONTEL merupakan suatu penamaan.
COFFEE artinya kopi (dalam bahasa inggris)

591 Uraian Warna : putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai kopi; Restoran; kafe; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:06:49
540   EtiketJID2022035814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Platuk Langgar 56, RT/RW: 001/002, Kota Surabaya, Jawa Timur
LUHARTONO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAGOAN GO! + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JAGOAN GO!: Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hijau, abu-abu, coklat, biru, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan
minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Kafe-kafe; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan katering termasuk layanan
katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai
mie ayam pangsit; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk
berjalan; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan katering; Pusat Jajanan
Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling
dengan menggunakan truk (Food Truck); Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Warung makan; jasa katering; kafe;
katering makanan dan minuman; katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan kantin; layanan lounge airport;
layanan restoran cepat saji; layanan snack-bar; lounge; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan
ruang minum; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:10:57
540   EtiketJID2022035815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Cosmos Blok G-7 RT 12 / RW 07, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

Liem Hansen Salim

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 :

: APIK Technology + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital

yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan
acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital
yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; menyediakan berita dan komentar bisnis di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:14:23
540   EtiketDID2022035816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wonorejo Permai Sel. 8/CC 555, RT. 004 RW. 006, Kel.Wonorejo, Kec.Rungkut,
Kota Surabaya, Jawa Timur

BENNY MULIAWAN

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 :

: ONTEL COFFEE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ONTEL merupakan suatu penamaan.
COFFEE artinya kopi (dalam bahasa inggris)

591 Uraian Warna : putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; coklat; kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:16:32
540   EtiketJID2022035817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Ruko Green Garden Blok A2 No. 10-12, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61152

PT. KELUARGA SEJAHTERA GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDOTRIP + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengaturan perjalanan tamasya dengan kapal; Pengaturan perjalanan wisata; Pengaturan tur perjalanan; Rental Mobil;

jasa pengaturan perjalanan; jasa-jasa pengangkutan wisatawan; layanan pemesanan tiket perjalanan; layanan pemesanan
untuk sewa kendaraan; layanan pengemudi; memberikan informasi on-line yang berkaitan dengan perjalanan; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi mobil; mengatur dan memesan perjalanan, wisata kapal pesiar dan
tamasya; mengatur layanan transportasi; mengatur layanan transportasi untuk wisata tamasya kota dan wisata tamasya
lainnya; mengatur perjalanan liburan; mengatur perjalanan untuk paket liburan; mengatur transportasi dan perjalanan;
mengatur tur bus wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; pemesanan dan pemesanan
transportasi untuk wisatawan; pemesanan kursi untuk perjalanan; pemesanan kursi untuk perjalanan udara; pemesanan
layanan perjalanan; pemesanan perjalanan; pemesanan perjalanan melalui agen; pemesanan sewa mobil; pemesanan tur
perjalanan wisata; pengangkutan orang dan barang melalui darat, udara dan air; pengaturan perjalanan dan layanan
pemesanan; pengepakan dan penyimpanan barang; penyediaan informasi transportasi dan perjalanan; penyewaan mobil;
penyewaan mobil listrik; penyewaan mobil sport; penyewaan sepeda motor; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan
transportasi, melalui sarana elektronik; persewaan truk; persewaan van; transportasi mobil; transportasi, pengepakan dan
penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:17:33
540   EtiketDID2022035818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalianyar Wetan Buntu 2/6, RT/RW: 001/001, Kota Surabaya, Jawa Timur
DHALIM SOEKODANU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HE SHI CHANG BA BAO JI FENG SAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HE SHI CHANG BA BAO JI FENG SAN: Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Oranye, kuning, biru, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pembasmi kuman; Bubur gandum untuk bayi; CELANA DALAM SANITER; Cairan antiseptik untuk ruangan; Cairan

antiseptik untuk tangan tanpa bilas air; Cairan kimia saniter untuk membasmi kuman; Cairan pembersih tangan; Cairan
sanitasi untuk perabotan dapur; Celana dalam sanitasi; Gel antiseptik; Gula-gula yang mengandung obat; Jamu; Jamu dalam
bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu herbal; Karbol wangi pembasmi kuman; MINYAK ANGIN; Madu untuk
kesehatan; Madu untuk obat; Makanan ringan untuk bayi; Minuman yang mengandung vitamin; Minyak Telon; Minyak gosok;
Minyak kayu putih; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan tonik; Obat-
obatan tradisional; Pembalut wanita; Pencuci tangan antibakteri; Plester; Plester dan bahan untuk pembalut; Ramuan herbal
tradisional; Ramuan obat tradisional Cina; Sabun Jerawat; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; Sabun pembasmi kuman
untuk mencuci piring; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan-sediaan bernutrisi untuk keperluan medis;
Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; Sediaan-
sediaan sanitasi yaitu pembersih luka anti bakteri; Sereal untuk bayi; Sirup yang mengandung obat-obatan dengan rasa madu;
Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplement; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa kapsul;
TONIK OBAT KUAT; antibiotik; antiseptik; antiseptik untuk keperluan pertanian; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk
penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; balsem yang mengandung obat; busa pembersih tangan untuk
desinfektan; celana dalam untuk haid; celana popok bayi; cuci tangan anti-mikroba; cuci tangan dengan antibiotik; desinfektan;
desinfektan permukaan; desinfektan sabun wangi; desinfektan untuk keperluan dokter hewan; desinfektan untuk keperluan
kebersihan; desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi;
desinfektan untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen gigi;
desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis; disinfektan laboratorium; disinfektan serba guna; farmasi; gel antiseptik
topikal untuk hewan; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gel pembersih tangan untuk desinfektan; gula untuk
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keperluan medis; handuk sanitasi; handuk sarung tangan sanitasi sekali pakai dengan antiseptik; hasil-hasil farmasi; infus
obat; jamu tradisional; kamper untuk keperluan medis; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas untuk keperluan medis; kapsul
untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; koyo detoksifikasi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat;
krim antibiotik; losion sanitasi tangan untuk desinfektan; lotion tangan antibakteri; makanan bayi; makanan dan minuman
bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai
rasa; makanan untuk bayi; mencuci tangan dengan obat; minuman untuk bayi; minyak angin aromaterapi; minyak ikan untuk
keperluan medis; minyak ikan yang dapat dimakan untuk tujuan medis; minyak obat; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi;
obat herbal; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan
mentah; obat-obatan tradisional Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk penggunaan medis; pasta gigi obat;
pembalut wanita; pembersih hewan; pembersih kamar mandi desinfektan; pembersih tangan antiseptik; perban cair antiseptik;
permen karet kunyah untuk keperluan medis; permen karet obat; permen untuk keperluan medis; permen yang mengandung
obat; permen, obat; pil untuk keperluan farmasi; plester medis; plester perekat untuk keperluan medis; plester tempel untuk
keperluan medis; plester tempel yang mengandung sediaan farmasi; plester-plester yang mengandung obat; popok bayi;
popok celana dewasa untuk orang yang tidak bisa menahan buang air kecil/besar; ramuan jamu; sabuk sanitasi; sabun
antibakteri; sabun cuci untuk buah dan sayuran; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun
tangan obat; sabun tubuh yang diberi obat; salep antibiotik; salep untuk keperluan farmasi; salep yang mengandung obat;
sediaan antibiotik; sediaan antiseptik; sediaan disinfektan dan penghilang bau serba guna; sediaan kimia untuk keperluan
sanitasi; sediaan multivitamin; sediaan nutrisi untuk penggunaan medis; sediaan sanitasi tangan; sediaan sanitasi untuk
kebersihan pribadi, selain perlengkapan mandi; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sanitasi untuk penggunaan
rumah sakit; sediaan sanitasi untuk penggunaan rumah tangga; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan vaksin;
sediaan vitamin; sediaan vitamin campuran; sediaan-sediaan kedokteran hewan; semprot antiseptik topikal untuk hewan;
semprotan anti-cetakan untuk desinfektan; semprotan pembersih tangan untuk desinfektan; serum; steroid; suplemen gizi
dalam bentuk kaplet; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet
dalam bentuk tablet; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan untuk bayi; suplemen nutrisi; suplemen vitamin cair;
susu bubuk untuk bayi; susu formula bayi; tablet antibiotik; tablet hisap obat; tablet vitamin; tablet-tablet yang mengandung
obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu antiseptik sekali pakai; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai;
tongkat belerang [disinfektan]; tongkat belerang untuk digunakan sebagai disinfektan; tongkat pengasapan untuk digunakan
sebagai disinfektan; tonik [obat-obatan]; tonik untuk keperluan medis; vaksin; vitamin; vitamin untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:31:23
540   EtiketDID2022035819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Margorejo Indah XI-C/402, Kota Surabaya, Jawa Timur
Brian Lazuardi Tjahyanto

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 :

: Wonderlux
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kondisioner; Sampo; pewangi rambut; semprotan rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:33:39
540   EtiketJID2022035820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Belimbing VIII No.123, Depok Jaya, Depok, Jawa Barat
PT. IMUSFOOD CULINARY AGUNG GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALIDARISELATAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa

pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kedai untuk sarapan; Layanan menjemput
makanan; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian makanan
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dan minuman; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran Prasmanan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan;
jasa katering; jasa memasak makanan; kafe; layanan rantai restoran; layanan restoran cepat saji; mengambil layanan
makanan cepat saji; menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan
dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; pusat
makanan/jajan; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:36:22
540   EtiketJID2022035821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Cosmos Blok G-7 RT 12 / RW 07, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

Liem Hansen Salim

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 :

: APIK Technology + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengembangan perangkat lunak open-source (Jenis perangkat lunak yang kode sumbernya terbuka untuk dipelajari,

diubah, ditingkatkan dan disebarluaskan) yang dapat diadopsi oleh blockchains (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) untuk membangun aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi);
Jasa penyimpanan data melalui blockchain; desain karya seni; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line
untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata
uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa
layanan perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan otentikasi transaksi
melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam
jaringan sosial jasa layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi
penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang didistribusikan untuk
mencatat dan melacak transaksi; 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; jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis,
dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk
menyematkan browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi
yang diusulkan melalui blockchain (sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi); jasa penyedia perangkat lunak aplikasi
komputer untuk pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi); jasa penyediaan alat pengembangan perangkat lunak komputer untuk pembuatan aplikasi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; jasa penyediaan protokol blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) yang memungkinkan penskalaan vertikal dan horizontal dari aplikasi yang
didesentralisasi; mengotentikasi karya seni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:38:27
540   EtiketJID2022035822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Griya Lestari I1/14a, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140
Calvin Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOJITORI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kedai ramen; Layanan restoran yang diberikan

dalam kerangka kerja waralaba; Restoran Jepang; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
meyediakan minuman beralkohol (izakaya); layanan restoran sushi; layanan restoran udon; layanan restoran udon dan soba;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; melayani minuman beralkohol; restoran khusus menyediakan makanan sate;
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restoran masakan khas jepang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:50:01
540   EtiketDID2022035824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Pasirkoja No 278/194 A 006/005 Kel. Sukahaji, Kec. Babakan
Ciparay, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

Sidik Saeful Anwar

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 :

: whoopculture + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sandal Gunung; Sweater; Topi kupluk; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; celana

panjang; celana pendek; jaket; kaos; kaos kaki; kaos polo; kemeja; pakaian; sepatu; sepatu gunung; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:52:39
540   EtiketDID2022035825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Camar Permai 4 No. 22 RT/RW. 002/006, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ROSMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIBIRU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Celana

jeans; Daster anak-anak; Daster tidur; Ikat pinggang; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian Bawahan untuk
anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Rok Jeans; Rompi anak-anak; Sandal Gunung;
alas kaki untuk anak-anak; baju olah raga; baju untuk anak-anak; blus; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bodysuits
untuk anak-anak; celana anak; celana boxer; celana chinos; celana formal; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana
kulit; celana olahraga; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana panjang; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-
laki [pakaian]; celana pendek denim; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita;
celana renang; celana stretch; celana untuk anak-anak; celana untuk olahraga; celana untuk wanita; dasi; dasi katun; dasi
kupu-kupu; daster; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; ikat pinggang; ikat pinggang untuk pakaian; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong pria; kaos
oblong wanita; kaos singlet; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki pria; kaus kaki wanita; korset; korset [pakaian dalam];
korset [pakaian dasar]; kutang wanita; mantel; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian anak-anak; pakaian
dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam olah raga; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian olah raga; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian santai; pakaian tidur
untuk anak-anak; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; piyama; piyama untuk anak-anak; piyama
untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok denim; rok
golf; rok pendek; rok tenis; sandal; sandal kulit; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita;
sarung tangan; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik; sepatu bot *; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk olahraga;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu formal; sepatu golf; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kerja; sepatu
kulit; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu tenis; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak;
setelan jas; setelan rok; singlet; singlet olahraga; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; topi; topi golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/05/2022 23:55:28
540   EtiketDID2022035826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn Semanan Indah Blk NJ/2 Kel.Duri Kosambi Kec.Cengkareng, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 11750

Jason Lie Santoso
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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 :

: UrGen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa pencuci wajah; Krim wajah; Krim wajah dan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan

kecantikan; Produk perawatan kulit; Serum Peremajaan Kulit; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); busa pembersih
tubuh dan wajah; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk wajah; gel-gel perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; krim anti-
penuaan untuk wajah; krim pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion wajah; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; masker wajah; pelembab wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih wajah; produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun wajah; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum wajah; toner wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 04:05:36
540   EtiketDID2022035828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ngabul RT 004 RW 007 Kel. Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara Jawa Tengah,
Kabupaten Jepara, Jawa Tengah

Irma Kristiyawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JV Beauty Skin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 05:54:11
540   EtiketJID2022035829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Bawang VIII No.21 RT/RW.019/001, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. ORIENTJASA MARITIM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORIENT + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pengiriman; Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi; Jasa transportasi;

Layanan angkutan; 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 situs web dan database komputer yang dapat dilakukan
pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang; Usaha
Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); berlabuh dan menambatkan kapal di marina; bongkar muat; bongkar muat dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; bongkar muat kargo; broker transportasi dan pengangkutan; jasa
pengangkutan; jasa pengiriman; jasa pengiriman angkutan laut internasional; jasa pengiriman angkutan udara; jasa
pengiriman barang, selain bea cukai barang untuk pihak ketiga; jasa pengiriman kargo; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan pelabuhan [layanan dok]; layanan pelabuhan
untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; logistik rantai pasokan dan layanan
logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; memberikan informasi terkait dengan
fasilitas tambat kapal; memberikan informasi terkait layanan penyediaan air; memberikan informasi terkait layanan transportasi
laut; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan
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pengangkutan barang dan penumpang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi barang; mengangkut;
mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; mengatur pelayaran; mengatur pengiriman barang; mengatur
transportasi; mengatur transportasi barang melalui laut; mengatur transportasi dan penyimpanan barang; mengemas artikel
sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; pelacakan dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman; pelacakan,
penempatan dan pemantauan kendaraan, kapal laut dan pesawat terbang; pelepasan kapal; pembungkus barang; pemesanan
transportasi melalui jaringan komputer global; pemuatan barang; pemuatan kargo; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal;
penanganan kargo dan jasa pengiriman; penerusan surat; pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang
dengan kapal, pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk; pengelolaan arus lalu lintas kendaraan melalui
jaringan dan teknologi komunikasi canggih; pengemasan barang; pengemasan barang dalam perjalanan; pengepakan barang;
pengepakan barang dalam wadah; pengoperasian jaringan transportasi laut; penyediaan air; penyediaan informasi
sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyelamatan bawah air;
penyelamatan kapal; penyewaan pesawat; penyewaan tambatan untuk kapal; penyimpanan gudang; penyimpanan kapal;
penyimpanan, pengiriman dan pengiriman barang; perantara transportasi barang; refloating kapal dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; transportasi barang dengan kapal; transportasi kapal; transportasi kapal kargo; transportasi kapal
penumpang; transportasi kendaraan; transportasi laut; transportasi laut gas alam cair; transportasi udara dan laut; transportasi
udara dan penyimpanan barang; uji coba kapal dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 06:38:02
540   EtiketDID2022035830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kampung Baru IV RT 009 RW 002 Kel. Ulujami Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Mia Emilya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOEMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 06:40:55
540   EtiketJID2022035831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HDI HIVE BUILDING LT.4, JL. PROBOLINGGO NO.18, KEL. KEBON SIRIH, KEC.
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340

PT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sakura System Solutions + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Merah muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 06:46:01
540   EtiketDID2022035832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Semanan Indah Blok .D/30, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Steward Alan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: skinfi
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Latar hijau, tulisan kombinasi kuning dan putih
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 .;
Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pembersih makeup all-in-one; Pewarna dan cat 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;
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 anti-keringat.;
Sediaan perawatan rambut tanpa obat; air parfum; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan kosmetik;
deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak
untuk parfum; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; krim pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; parfum; parfum air wangi; parfum dalam bentuk gel;
pelindung matahari (kosmetik); sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun mandi cair;
sampo untuk rambut manusia; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan perawatan kulit [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 rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik;
sediaan rambut tanpa obat; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 06:57:36
540   EtiketJID2022035833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: HDI HIVE BUILDING LT.4, JL. PROBOLINGGO NO.18, KEL. KEBON SIRIH, KEC.
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10340

PT. SAKURA SYSTEM SOLUTIONS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sakura System Solutions + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Merancang, memproduksi, atau memelihara program komputer; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan

program komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; jasa konsultasi di bidang piranti keras
dan piranti lunak komputer.; jasa konsultasi piranti keras dan piranti lunak komputer; jasa konsultasi piranti lunak; konsultasi
yang berkaitan dengan desain dan pengembangan perangkat lunak komputer; layanan konsultasi, konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan pemrograman komputer; layanan pemrograman komputer untuk pihak lain di bidang manajemen
konfigurasi piranti lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 07:03:29
540   EtiketJ282022035834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM AWARA KARYA BLOK H NO.9, RT.002/RW.002, LILUWO, KOTA
TENGAH, 96129, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96129

IRMA LABATJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LABORATORIUM PEDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, biru dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Laboratorium medis; layanan laboratorium===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 07:10:49
540   EtiketDID2022035835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN.MELATI II NO.25 PRINGSEWU RT 004/002 KEL.PRINGSEWU TIMUR,
Kabupaten Pringsewu, Lampung, 35371

YANNY SUGIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tlaga
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral; Air mineral dengan ozon; air [minuman]; air dalam kemasan; air mineral [minuman]; air minum; air minum

dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 07:24:16
540   EtiketJ282022035836

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM AWARA KARYA BLOK H NO.9, RT.002/RW.002, LILUWO, KOTA
TENGAH, 96129, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96129

IRMA LABATJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APOTEKPEDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; layanan apotek apotek; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 07:48:29
540   EtiketDID2022035837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Dringu No. 11 RT 004/ RW 001, Pabean Kec. Dringu Kab. Probolinggo,
Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67271

Agus Haryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; kampas rem; kampas rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan

darat; kampas rem untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 08:04:20
540   EtiketDID2022035838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Griya Permata Meri C2/27 RT. 004 RW. 005 Kel. Meri, Kec. Kranggan, Mojokerto,
Kota Mojokerto, Jawa Timur

JOKO PURWANTO TARCISIUS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: J.COW GENUINE LEATHER PRODUCTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, netral
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; Tas Kulit; Tas pria; dompet kulit; ransel; ransel sekolah; tas
dan dompet kulit; tas kantor [barang kulit]; tas kerja; tas sekolah; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 08:24:29
540   EtiketDID2022035839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: hegarmanah, jl. sukawening, pondok diga, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
40131

amrul ihsan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: maggup
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===maggot untuk pakan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 08:29:03
540   EtiketDID2022035840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapuk Poglar (Peternakan Babi) No. 35, RT. 004 RW. 004, Kedaung Kali Angke,
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. NUSANTARA INDAH SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JOYROY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); CD; DVD; Hub USB; I-Ring untuk ponsel genggam; Kabel USB; Kamera

CCTV; LAMPU BLITZ; Layar sentuh; Mouse komputer; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian,
potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Printer inkjet; Tas
untuk kamera dan peralatan fotografi; Timbangan; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).;
adaptor listrik; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras memori
komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat ukur; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; antena; baterai; casing
telepon seluler; dioda pemancar cahaya [LED]; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan untuk telepon seluler; earphone;
flashdisk; handsfree; hard disk drive; headphone; headset untuk permainan; jam tangan pintar; joystick untuk digunakan
dengan komputer, selain untuk video game; kabel data; kacamata; kamera; kartu [RAM] memori akses acak; kartu memori;
kartu memori flash; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; keypad komputer; keypad untuk ponsel; lampu sinyal; microphone listrik;
monopod untuk kamera; mouse komputer nirkabel; papan pengumuman elektronik; pelindung layar untuk telepon genggam;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pembawa data magnetik dan optik;
pemutar dan perekam video cakram (disc) optik; perangkat lunak komputer; printer digital; printer laser; printer termal; printer
warna; program permainan komputer; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung/penutup untuk ponsel pintar
(smart phones); speaker; speaker nirkabel; tali untuk telepon seluler; tas disesuaikan untuk laptop; walkie-talkie===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 08:47:16
540   EtiketDID2022035841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bulusan I Blok C4 RT 006 RW 003 Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang
Kota Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

A. AMALIA SRI ADIJARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEMASRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikan teri pedas; Teri Krispi; ikan teri asin; ikan teri, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 08:50:27
540   EtiketDID2022035842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PURI MARINA B3E NO.16 RT.009 RW.011, KEL. ANCOL, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14430

TEDDY HARTONO TANUWIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARINDO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As roda  untuk sepeda motor; As shock untuk kendaraan darat; As swing arm untuk sepeda motor; Ban roda kendaraan

[ban]; Bodi sepeda motor; Coil spring untuk suspensi  kendaraan darat; Kabel gas untuk sepeda motor; Klakson sepeda
motor; Kopling untuk sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Per Kick Untuk Kendaraan; Piringan disc; Poros transmisi
untuk mobil; Sadel untuk sepeda motor; Shock untuk sepeda motor; Sliders rangka untuk sepeda motor; Standar tengah
sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tirai lembaran disesuaikan untuk kendaraan bermotor; Velg Mobil dan Motor;
WIPER KACA MOBIL; alarm pencegah pencurian kendaraan; badan untuk kendaraan bermotor; ban; ban dalam untuk ban
sepeda motor; ban luar; banci bar untuk sepeda motor; behel motor; bel sepeda; box bagasi kendaraan; engkol sepeda motor;
frame sepeda motor; gear box untuk kendaraan darat; golf cart [kendaraan]; grip stang untuk sepeda motor; hub untuk roda
sepeda motor; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling untuk sepeda
motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kampas rem; kapal cepat; kendaraan
bermotor bertenaga listrik; kipas kaca mobil; mesin sepeda motor; mesin untuk kendaraan bermotor; motor untuk kendaraan
bermotor; pedal sepeda motor; pegas suspensi kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung baju untuk sepeda
motor; penutup mesin (kap mobil); penutup roda cadangan; penutup sepeda motor [berbentuk]; penutup untuk mesin
kendaraan; peredam kejut untuk sepeda motor; persneling untuk sepeda motor; pompa udara untuk ban sepeda motor; poros
untuk kendaraan; rak bagasi untuk sepeda motor; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rem; rem cakram
untuk sepeda motor; roda; roda gigi poros; roda jeruji pelek kendaraan; roda sepeda motor; sadel sepeda motor; sarung
motor; sepeda; sepeda motor; sepeda motor listrik; sepeda motor untuk motorcross; setang sepeda motor; shock Breker;
sistem alarm kendaraan bermotor; suspensi; swing arm; tangki bahan bakar untuk kendaraan; tempat duduk kendaraan;
transmisi untuk kendaraan bermotor; tromol sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 08:53:58
540   EtiketDID2022035843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tengger RT 003 RW 002 Kecamatan Japah Kabupaten Blora, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah

MURDONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : BOR
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Oranye, Biru, Hitam, Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras organik; beras ketan; beras merah; beras putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:07:28
540   EtiketDID2022035845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Asempapan RT. 003 RW. 001 , Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59153
RUSMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SM - SUMBER MURNI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING dan HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:17:40
540   EtiketJID2022035846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10430

PT PEGADAIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pegadaian Syariah Gadai Tabungan Emas
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pegadaian Syariah (C 92, M 45, Y 69, K 42, R 0, G 77, B 67 - Hex #004d43), Gadai Tabungan Emas (C 30, M 0, Y 100, K 0, R

191, G 215, B 48 - Hex #bfd730), Font Ronnia
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Gadai; Penyimpanan dan perdagangan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:18:14
540   EtiketDID2022035847

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gianyar B C/2 Bali View, RT/RW 003/015, Kel. Pisangan Kec. Ciputat Timur
Tangerang Selatan Banten 15419, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

DESI HARDIANTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAXCARE NATURAL WONDER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan

rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Bubuk sampo; Cairan untuk rambut (kosmetik); Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik
untuk perawatan kulit dan rambut; Krim creambath; Pewarna dan cat rambut; Produk penataan rambut; Produk perawatan
rambut; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kondisioner untuk rambut; Vitamin rambut; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut,
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losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelurus rambut; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah dan tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion perawatan penguatan rambut; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; minyak memperbaiki rambut; minyak untuk pengkondisian
rambut; pengkilap rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut
termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan
kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; sabun krim tubuh; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia;
scrub krim tubuh; sediaan pemutihan kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:19:46
540   EtiketDID2022035848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Centre Point Blok C No.2, Kel. Teluk Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam,
Kepulauan Riau, 29461

Jaafar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PONDOK SANTRI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Beras basmati; Beras bulir
panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Campuran beras coklat dan hitam;
Dodol; Emping (kerupuk dari melinjo); Kakao; Karamel gula-gula; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Sagu; Mie beras cina; Minuman kakao; Nasi; Nasi lemak; Pasta; Roti, sandwich, biskuit;
Tauco; Tepung gula; Tepung kentucky; Tepung ketan; Wafer (kue); Wafer (pie); beras analog; beras buatan; beras hitam;
beras ketan; beras merah; beras putih; beras sekam; biskuit; bubuk ragi; coklat; coklat hitam; coklat instan; cuka; donat; es
krim; garam; gula; gula batu; gula beku; gula bubuk; gula cair; gula jawa; gula karamel; gula kristal; gula mentah; gula merah;
gula pasir; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; kecap; kecap pedas; ketan hitam; ketan putih; kopi;
kopi instan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue, biskuit, kue kering; kwetiau; lada; lada
bubuk (bumbu); makaroni; mie Cina; mie ayam; mie instan; mie soba; mie telur; minuman berbahan dasar kopi atau kakao
dengan atau tanpa susu; penyedap rasa; puding; ragi; ragi, baking powder; sambal; saus; saus tiram [sambal]; teh celup;
tepung beras; tepung jagung; tepung kedelai; tepung roti; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu; terasi; vanili===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:20:15
540   EtiketDID2022035849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kaliandra Blok F16 No. 15A & 15B, Delta Silicon 3 Lippo Cikarang, Kel. Cicau,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. QUANRONG INDUSTRIAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QUAN RONG TEMPERED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU; PUTIH; HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===kaca tempered untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:26:36
540   EtiketD102022035850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN TIARA REGENCY GREEN CLUSTER BLOK D-20, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur

IRWAN RAHMADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOCIETA SKIN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,

pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Sabun; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel-gel perawatan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; parfum; parfum cair; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; sabun tubuh; sabun wajah; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; 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 pengelupas sel kulit; sediaan
perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:27:06
540   EtiketDID2022035851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko sentra gading serpong blok SG1 No 25, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
wang hua

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Solusi Walet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengeras suara; Sistem pengeras suara; Unit-unit pengeras suara (Speakers); pengeras suara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:44:30
540   EtiketJID2022035852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Arcade Business Center 6th Floor Unit 6-03 Jl. Pantai Indah Utara 2 Kav. C1, PIK,
Kec. Penjaringan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14460, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14460

PT Air Minum Paw

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Isi Ulang Air Minum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:44:59
540   EtiketJID2022035853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kramat Raya Nomor 162, RT.2/RW.2, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10430

PT PEGADAIAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pegadaian Mulia Konvensional
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pegadaian (C 92, M 45, Y 69, K 42, R 0, G 77, B 67 - Hex #004d43), Mulia Konvensional (C 30, M 0, Y 100, K 0, R 191, G

215, B 48 - Hex #bfd730), Font Ronnia
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan Gadai; Penyimpanan dan perdagangan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 09:59:15
540   EtiketJID2022035854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H. SAIDI NO. 5, RT. 007/RW. 005, KEL. TANJUNG BARAT, KEC. JAGAKARSA,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12530

FATHIA ISFANDIARI SYARIF, CAROLINE ZACHRIE

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 :

: JANE DOUGH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : JANE DOUGH = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Ungu, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk

konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kedai es krim; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); kedai roti dan
kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe, bistro, dan restoran;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin &
cafe; menyediakan makanan dan minuman di toko donat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:01:18
540   EtiketDID2022035855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.KP Baru KB Koja No. 71A, RT 002/015, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

Febrina Dwi Puspa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FELIN OFFICIAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tali bahu; tas; tas berpergian; tas pundak; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:05:27
540   EtiketDID2022035856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Ponorogo Madiun Km 4, Kel. Kertosari, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur
PT LAKU AGUNG BAHAGIA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAKABA GFE
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Putih, Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk anorganik; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:08:31
540   EtiketD242022035858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SUBAK DESA SENTELUK DUSUN SENTELUK DAYE DESA SENTELUK KEC.
BATULAYAR KAB. LOMBOK BARAT, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara
Barat, 83355

ERWIN SUSILA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Erwin Susila Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:09:45
540   EtiketJID2022035859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MST Golf Plaza,
No. 8, Jalan SS 13/5,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan

MST Golf Sdn Bhd

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 :

: MST GOLF + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan agen informasi bisnis; Layanan grosir; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; iklan promosi produk

dan layanan pihak ketiga melalui pengaturan sponsor dan perjanjian lisensi yang berkaitan dengan acara olahraga domestik
dan internasional; jasa iklan dan promosi; jasa-jasa administrasi bisnis; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel olahraga;
layanan perwakilan bisnis; layanan ritel atau layanan grosiran untuk peralatan olahraga; layanan ritel untuk peralatan golf;
mengatur perkenalan bisnis; promosi kompetisi dan acara olahraga; sponsor promosi turnamen golf kejuaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:14:22
540   EtiketDID2022035860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 201, No. 35, Zhentian South Road, Fenggang Town, Dongguan City,
Guangdong Province

Dongguan Fenggang Hongsheng Machinery and Electronic Equipment Factory

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 :

: YUEBAO DAN LUKISAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin pemukul; Mesin pengerjaan kulit; alat [bagian mesin]; alat tenun kaus kaki; berlangsung untuk sepatu [bagian
mesin]; cetakan [bagian mesin]; gulungan [bagian mesin]; labellers [mesin]; mesin embossing; mesin hemming; mesin jahit;
mesin mortising; mesin pembungkus; mesin pengulir; mesin pengupas kulit; mesin rajut; pedal drive untuk mesin jahit; pisau
[bagian dari mesin]; piston [bagian dari mesin atau mesin]; renda membuat mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:17:59
540   EtiketDID2022035861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Soka Asri Permai, blok G 04, RT 09 RW 03, Kadisoka, Purwomartani,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55571

Fadhilah Nur Ramadhani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELZEYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gamis pria; Masker wajah [busana pakaian]; gamis; pakaian mode/fesyen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:20:15
540   EtiketDID2022035862

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No. 45, RT 004 RW 006, Pademangan Barat, Pademangan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14420

Ronald Alexander

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 :

: COOL PANDA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Biru Muda, Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Popok; obat-obatan untuk hewan; popok bayi; popok dewasa; popok untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:20:47
540   EtiketDID2022035863

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Tiang Bendera IV No.17-19 RT.7/RW.3, Roa Malaka, Tambora Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11230

PT.TRIDA KIMIA SAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRICURE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TRICURE = Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Herbisida, pestisida, fungisida untuk keperluan pertanian dan perkebunan (hortikultura)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:23:26
540   EtiketDID2022035864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok AT No. 11 C, RT.007 RW.014, Kel. Duri Kepa,, Kota Administrasi
ROKY LEO
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Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Virie Rosyl + Lukisan/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 : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk
krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang 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 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; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek (kosmetik); Krim kulit
berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim
lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim 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; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker pelembab kulit;
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk
kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan
kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan
mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim
dan losion untuk kulit; 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); Pensil untuk bibir; 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); 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal
Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; 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 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 kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut,
shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan

Halaman 660 dari 932



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 (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); Spray wajah
(kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; amplas untuk mengasah pensil gambar; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik;
astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; 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; body
shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik;
bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh;
bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
cotton buds untuk keperluan kosmetik; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih
ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esensi halus/esens yang
mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi 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 mandi, krim dan minyak; 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]; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; 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; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat 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; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara,
blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk
mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; 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 sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-
up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan
kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
untuk merawat dan mempercantik bulu mata, alis, mata, bibir dan kuku; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan
sebagai sediaan perawatan 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, 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 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 [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 pengelupas; krim
pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; 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 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
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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 untuk keperluan kosmetik; kutek kuku; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion dan
krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; 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 mandi; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; make-up menghapus krim; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; 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; memijat
minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak dan lotion penyamakan
matahari; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak
pelindung matahari [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]; 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 untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah susu krim; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; 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; 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); perhiasan kulit untuk keperluan
kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk
penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan
kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair,
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padat atau gel; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep
kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen
untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan
kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit
yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk 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 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 tubuh; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan
untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan 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 pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri
[kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun
mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik;
sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan
kosmetik; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk
menindaklanjuti pengobatan pasca operasi bekas luka pada kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; 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]; semir sepatu dan krim; 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 setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya
untuk digunakan pada kulit; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV
definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi
tinggi; tempat lipstik; tisu basah untuk keperluan 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;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; 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 layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada
hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa
pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara
online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang
menyajikan ayam; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang
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makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan yang menampilkan mesin pengepakan
hampa udara untuk makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; 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 aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko grosir yang
menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang
disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea,
kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko
ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak
makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko
ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah
kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional
Korea, kimchi; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan
dasar kopi, teh dan coklat; Toko makanan online; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; bantuan manajemen
bisnis di bidang waralaba; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir untuk peralatan memasak
makanan; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau
grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan
grosir untuk peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir
yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan
makanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pengoperasian waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang
berkaitan dengan makanan laut; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan
dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan
bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan
makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan
persiapan makanan; 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 peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; layanan toko ritel online yang
menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko
ritel untuk makanan dan minuman; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba;
manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe
yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan
dengan produk makanan atau minuman; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu,
menu, peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; penyediaan bantuan bisnis untuk
pengoperasian waralaba; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; saran dan konsultasi bisnis
terkait dengan waralaba; stan penjualan makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:31:55
540   EtiketDID2022035866

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pos Pengumben Raya No. 8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560

PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERTAFIL
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; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan obat dan farmasi;

Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris,
alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel,
kontrasepsi oral dan transdermal; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan
untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk mendorong ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi
ereksi; tablet-tablet yang mengandung obat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:36:44
540   EtiketDID2022035867

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1509, International Business Centre, No.399,
Yinhai Road, Yiwu City, Zhejiang Province, China

YIWU WOOK HOME HOUSEHOLD PRODUCTS 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 :

: RONA DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toples Kaca; alat pengepel; alat penghapus debu, non-listrik; keramik untuk keperluan rumah tangga; kuas *; peralatan

dapur; peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi; peralatan untuk keperluan rumah
tangga; piring sabun; piring untuk hidangan; rak pengeringan baju; rel dan lingkaran untuk handuk; sarung tangan untuk
keperluan rumah tangga; set panci masak; sisir; tempat sampah; vas bunga; wadah minum; wadah penyimpanan plastik untuk
penggunaan domestik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:40:45
540   EtiketDID2022035868

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 1509, International Business Centre, No.399, Yinhai Road, Yiwu City, Zhejiang
Province, China

YIWU WOOK HOME HOUSEHOLD PRODUCTS 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 :

: RONA DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat cukur listrik; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Alat stamping-out [perkakas tangan];

Pemotong rambut listrik; Peralatan makan; Perangkat untuk perawatan tangan dan kuku; Perkakas kebun dioperasikan
dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan); Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan; Pisau hobi [pisau bedah,
bukan medis]; Shredders sayur, tangan-dioperasikan; alat pengiris sayuran (non-listrik); alat tangan untuk keriting rambut;
gunting*; pengeriting bulu mata; pengupas buah, non-listrik; pengupas sayuran [alat-alat tangan]; peralatan pencabutan untuk
perawatan kosmetik alis; pisau lipat; setrika pelurus rambut listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:41:56
540   EtiketDID2022035869

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok AT No. 11 C, RT.007 RW.014, Kel. Duri Kepa,, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

ROKY LEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Virie Rosyl + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
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perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Dompet; Dompet anti-pencurian RFID; 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 imitasi; Grip
untuk dompet wanita; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit
binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan
untuk dompet wanita; Pegangan untuk tas; Penutup tas; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet
wanita; Sabuk bahu untuk tas; TAS PELANA; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk tas; Tali untuk dompet wanita;
Tali untuk tas; Tas  (selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari
kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan
misalnya penyusun bagasi  mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berpergian dari kulit; Tas besar
berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; 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 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 koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas
perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; 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 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 membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria dan wanita; Tas, Tas kartrid,
Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
(semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas
perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet wanita, tas pundak, tas kantor,
(semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; bagian
logam dari payung; bagian logam untuk tas; 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 payung; bingkai tas
tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung; bingkai untuk payung atau payung; cincin payung; dompet; dompet
(barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet
dari logam mulia; 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 wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet
yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat
digunakan kembali]; grip [tas]; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; kalung kulit; kantong (tas) anti
air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; karakasa [payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit [dompet];
kasing kulit; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; 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 kecil; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak
tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit
imitasi; kulit; kulit bulu; 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; kulit untuk furnitur; label bagasi kertas; lembaran dari kulit imitasi untuk
digunakan dalam manufaktur; moleskin [kulit imitasi]; omamori-ire [tas pesona]; pakaian dari kulit; 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; pegangan payung; pegangan untuk memegang tas belanja;
pemegang koin (dompet); penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tas; portofolio tipe
tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai dompet; sabuk bahu
(tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sarung bepergian dari kulit; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; shingen-
bukuro [Kantong utilitas Jepang]; spring casing dari kulit; tag tas golf dari kulit; tali kekang dari kulit imitasi; tali kulit; tali kulit
serbaguna; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *;
tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas
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[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 untuk digunakan oleh anak-anak; tas barel; tas belanja; tas belanja
beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil;
tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang
digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas buku sekolah; 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 fleksibel
untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik;
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 membawa
pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan
troli; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas
kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kosmetik dijual kosong; tas kotak rias; 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 wadah rias, 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 dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas
pundak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam
mulia; 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 serut; tas spons; tas surat; tas
suvenir; tas tangan; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas
tangan); tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; 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 berkemah; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
dokumen; tas untuk membawa hewan; 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, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet;
tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit
berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu telpon (dompet); tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi;
tongkat payung; 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

25/05/2022 10:44:50
540   EtiketDID2022035870

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILLA KUDA LAUT, JL. BELIMBING 2, KEL. PECATU, KEC. KUTA SELATAN
, Kabupaten Badung, Bali, 80362

MATTHEW BRYAN COOK

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 :

: BALI RAIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BALI RAIN = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air demineral [minuman]; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum kesehatan berakali; Air

minum terapi bio energi beroksigen; Minuman isotonik; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi,
minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman rasa buah; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman,
sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; air minum dalam kemasan; air minum dengan rasa buah
dan minuman non-alkohol; minuman berkarbonasi rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:47:11
540   EtiketDID2022035871

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-LOCK
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan

dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk kesehatan;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen nutrisi dalam
sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; 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; bar energi suplemen gizi;
bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; gula susu [suplemen gizi]; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan menambah
vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman obat; minuman suplemen gizi; minuman susu malt untuk
keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk susu probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi
yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan kesehatan; suplemen nutrisi; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bebas
laktosa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:51:27
540   EtiketDID2022035872

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.KALIANYAR IV RT.011 RW.002 KEL.KALI ANYAR KEC.TAMBORA JAKARTA
BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11310

EDI SUGIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AXI
Merek Kata dan Lukisan

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

25/05/2022 10:52:39
540   EtiketJID2022035873

730 Nama Pemohon : JEMMY NUGROHO

Halaman 670 dari 932



Alamat Pemohon : Jl. Wuni 1, Kota Surabaya, Jawa Timur
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 :

: SEMANGKOK REMPAH
Merek Kata dan Lukisan

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

diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
dalam dan di luar gedung; Kafe kopi; Kedai; Kopi ( Kafe ); Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
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; angkringan; hidangan istimewa kampung (HIK); jasa
memasak makanan; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; katering makanan dan minuman; kedai ayam
goreng; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman; restoran
yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; rumah makan; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan
makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:55:39
540   EtiketDID2022035874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-LOCK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan

dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu cair; Minuman yoghurt; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Sediaan-sediaan makanan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; 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
kental manis; Susu protein; Yoghurt; bubuk susu; margarin; mentega; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman
susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; snack bar
berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan
anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu evaporasi; susu gandum; susu kedelai; susu kental; susu lanjutan untuk
anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi; susu segar; susu skim; susu, keju, mentega,
yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:55:41
540   EtiketJID2022035875

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung South Quarter Tower A Lantai 9 , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12430

PT. Baruna Realty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALE' ARSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau

Halaman 671 dari 932



511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; agen
perumahan; layanan perumahan umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:57:01
540   EtiketDID2022035876

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sarimadu Barat Nomor 7A, Kota Bandung, Jawa Barat, 40151
PT PARADISO GEMINTANG ANUGERAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Photograms
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko ritel yang menjual peralatan fotografi/videografi.; jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi

dan persediaan fotografi; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan
penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual,
optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk
penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan
instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan
diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang
bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal
komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan
perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di bawah permukaan air, alat pemadam
kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera), peralatan untuk digunakan dengan
komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat atau pembawa perangkat dan
peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat tersebut, baterai, pengisi daya baterai,
pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode
dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori magnetik dan memori sirkuit terpadu,
tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata dan kaca mata pelindung sinar
matahari; layanan ritel atau layanan grosir untuk foto dan gambar yang dapat diunduh; layanan ritel untuk bromide (fotografi);
periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan
video di acara-acara khusus===
===Dudukan untuk peralatan fotografi; Filter untuk peralatan fotografi; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); alat dan
instrumen fotografi; alat dan perlengkapan fotografi; daun jendela [fotografi]; filter fotografi; filter untuk digunakan dalam
fotografi; flash-bulbs [fotografi]; kamar gelap [fotografi]; kamera [fotografi]; kamera fotografi; kasing disesuaikan untuk
peralatan fotografi; kotak untuk peralatan fotografi; lampu kamar gelap [fotografi]; layar [fotografi]; lensa untuk peralatan
fotografi; mesin dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi,
sinematografi dan optik; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan fotografi; perangkat
lunak untuk memodifikasi foto-foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual dengan filter fotografi dan efek realitas
tertambah (augmented reality (AR)), yaitu, grafik, animasi, teks, gambar, geotag, tag metadata, hyperlink; program-program
komputer untuk mengelola pranikah, pernikahan, dan acara-acara dan logistik-logistik setelah pernikahan, termasuk untuk
berbagi rincian-rincian pernikahan, ide-ide, undangan-undangan, dan fotografi secara elektronik, dan untuk pengumuman
undangan-undangan pernikahan; proyektor fotografi; slide dan klise fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:58:45
540   EtiketDID2022035877

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl.palmerah utara no.76, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Tatang Suganda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMPRESOR ANGIN RHINO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===kompresor

Halaman 672 dari 932



(mesin); kompresor [mesin]; kompresor listrik; kompresor udara; mesin kompresor udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 10:59:18
540   EtiketDID2022035878

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Rajawali Lt. 7-1 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega
Kuningan, Kuningan TImur, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Maha Dwipa Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDO BORON 46
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tanaman dan biru langit
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian,

hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; 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; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura
dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; 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 kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; 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; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
pupuk.; pupuk kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:00:01
540   EtiketJID2022035879

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BFI Tower Sunburst CBD Lot 1.2,
Jl. Kapten Soebijanto Djojohadikusumo
BSD City, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. SOLUSI INTEGRASI PRATAMA

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 :

: Solusi One + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solusi One + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru tua, Merah, Kuning, Ungu, Hijau, Biru muda dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan hosting situs web; Pemeliharaan situs web; desain grafis brosur iklan; desain grafis dari logo iklan; desain

kemasan; jasa desain grafis; jasa desain grafis untuk membuat elemen grafis dari logo perusahaan; jasa hosting situs web;
jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web; jasa perawatan perangkat lunak; jasa-jasa pemrograman komputer;
perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:05:05
540   EtiketDID2022035880

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Halaman 673 dari 932



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-LOCK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Ekstrak coklat; Hasil produksi
coklat; Kopi Susu ; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Minuman cokelat;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Permen susu; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Teh Tarik; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; cokelat yang
mengandung susu; coklat; coklat instan; es krim; es susu; kopi; kopi susu instan; makanan batang berenergi berbahan dasar
cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang
larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar kakao; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kakao dengan susu;
permen coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:05:35
540   EtiketJID2022035881

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Utara 3 No. B4, RT/RW 004/008, Desa/Kelurahan Duri Utara, Kec Tambora,
Jakarta Barat, DKI, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Linda Natalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata

pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko pakaian eceran; Penyediaan
informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Toko tekstil dan pakaian; Toko
yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan
headwear; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan
pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan
toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; toko ritel online dalam bidang
pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:10:11
540   EtiketJID2022035882

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend. A. Yani No. 79
Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. GUDANG GARAM Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAP POINT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : TAP POINT + Logo : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah, Biru dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Iklan secara online; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa jasa informasi tentang

perniagaan; Manajemen Usaha; Pemasangan poster; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari penjualan
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dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema poin untuk
penebusan terhadap barang dan jasa; administrasi usaha; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; fungsi kantor; iklan
radio; iklan televisi; jasa agen periklanan; jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa-jasa program loyalitas pelanggan yang
menampilkan hadiah dalam bentuk diskon jasa pengiriman; layanan ritel yaitu administrasi hadiah diskon dan program
loyalitas untuk memungkinkan peserta memperoleh hadiah diskon dan poin yang digunakan untuk pembelian berbagai barang
konsumsi; layanan telemarketing; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui skema kartu loyalitas imbalan;
pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang program penghargaan loyalitas; penelitian pemasaran; pengkajian
pemasaran; pengumpulan, kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; penyewaan bahan publisitas;
penyewaan ruang iklan; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:15:02
540   EtiketDID2022035883

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pos Pengumben Raya No. 8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560

PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORTISONE
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 – obat disintegrasi untuk mengobati alergi, inflamasi, nyeri, gangguan,

dan gangguan gastrointestinal; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dan bahan untuk menetralisir, mengatur
atau mengurangi reaksi alergi; Sediaan untuk pereda gejala pilek, influenza dan alergi; obat-obatan; obat-obatan untuk
keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk mengobati
chloasma; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi
untuk pengobatan rinitis alergi; sediaan pengobatan asma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:17:26
540   EtiketDID2022035884

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Laverde Ruko Blok R3 No.5 RT.010 RW.004, Kota Tangerang Selatan, Banten,
15323

CV. ALAM ORGANIK MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inner Armour
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 : ===Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein

susu, atau konsentrat protein whey; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan
daya tahan tubuh; Minuman untuk kesehatan; Sediaan-sediaan untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan
tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan perawatan kesehatan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis
protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; campuran minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis;
makanan/minuman suplemen kesehatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan diet bubuk;
suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan
diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan untuk
orang dengan kebutuhan diet khusus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:17:30
540   EtiketDID2022035885

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

YOVANNY , SE
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AOMI CLOTHING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:18:03
540   EtiketJID2022035886

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebon Kacang IV no 8, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Fiyona Alidjurnawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cafe de Flora
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kopi ( Kafe ); kafe; kafe
bermain anak-anak; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan
kafe, bistro, dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:21:34
540   EtiketDID2022035887

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SEI SILAU KOMPLEK MEDAN BARU RESIDENCE NO.1 KEL.P.BULAN
SELAYANG I KEC.MEDAN SELAYANG, Kota Medan, Sumatera Utara

PT. PABLO GANESA FARMINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PGF+LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anestesi (pembiusan); Alat diagnostik sinar-X; Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan

memindahkan ke tempat tidur.; Alat pemeriksa komposisi tubuh; Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksaan darah; Alat
pengukur kadar  kolesterol; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Bantal kesehatan anti dengkur; Benang Bedah Untuk
Kulit wajah; Benang bedah; Gigi palsu; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Masker bedah sekali pakai; Peralatan
pijat; Pompa jarum suntik dan pompa infus; alat bantu dengar elektrik; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau
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realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan, keterlibatan
pasien atau rehabilitasi pasien; alat pacu jantung; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat untuk
mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan medis; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparatus untuk
tulang pengaturan; benang, bedah; esophagoscopes; gigi palsu; hati buatan; injector insulin; 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;
kateter intrakardial; kawat gigi siku untuk tujuan medis; laser untuk tujuan kosmetik; masker wajah dipanaskan elektrik untuk
tujuan terapeutik; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; penguji mata; peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk
mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan
serta pembakaran kalori; peralatan untuk diagnosis klinis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati sembelit; perangkat
untuk menyuntikkan obat-obatan; pijat aparat genggam; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan; 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 tujuan medis; sendi pinggul buatan; stoking elastis untuk tujuan medis; tang paru-paru;
tubeskin tubular perban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:26:20
540   EtiketJID2022035888

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Rengas Bandung, RT/RW 001/005, Kelurahan Karangsambung, Kecamatan
Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17540

ADI CAHYA NUGRAHA, S.Pd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: gueguru.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, abu-abu dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi pendidikan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data

komputer atau Internet atau melalui program televisi atau radio; jasa-jasa hiburan dan pendidikan yang menyajikan disajikan
melalui media elektronik, konten multimedia, konten audio dan video, film, gambar, foto, grafik, image, teks dan informasi
terkait yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lain; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan
pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik,
linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni,
kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; mengatur dan melakukan forum pendidikan secara langsung; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; penyelenggaraan
konferensi pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:26:34
540   EtiketDID2022035889

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Rawabali II No 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13920

PT Nutrifood Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L-MEN LOSEWEIGHT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Abu-Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan

makanan ringan batangan yang berbahan dasar buah; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey
dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan
utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu terdiri dari buah-buahan; Minuman terbuat utamanya
dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama
dari susu atau produk susu; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar
susu; 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 protein; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya
dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk susu; makanan ringan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; minuman berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari
susu atau yoghurt; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu,
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khususnya bubuk susu; susu; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan
produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu yang berasal dari tumbuhan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:27:53
540   EtiketDID2022035890

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pos Pengumben Raya No. 8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560

PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOSBUVELL
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; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan obat dan farmasi;

obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; sediaan pengobatan hepatitis; tablet-tablet yang
mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:29:05
540   EtiketDID2022035891

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN, 5908577
SHIMANO INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Januar Ferry S.Si
PT. Hakindah International   Gedung Gajah Unit AT Jalan Dr Saharjo No. 111  Tebet

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEPHIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelindung pinggul yang khusus dibuat untuk memancing; Pengapung untuk memancing; Pengarah senar pancing

(digunakan pada batang pancing); alat untuk memancing; gulungan untuk memancing; jaring pendaratan untuk pemancing;
mata kail pancing; senar untuk memancing; sinkers memancing; tas yang disesuaikan untuk alat-alat memancing; tempat
batang untuk memancing; tongkat pancing; umpan memancing buatan; umpan untuk memancing; wadah untuk peralatan
memancing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:29:10
540   EtiketDID2022035892

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Blok E/36 RT. 009 RW. 005, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

RICHARD JOS SATAHUSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Rudi Agustian Hassim, S.H., M.H.
Wisma Mitra Sunter Blok C2, Lantai 16-06, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Oranye, Merah, Merah keungu-unguan dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Additif untuk bahan bakar motor; Aditif kimia untuk sistem pendingin kendaraan; Aditif makanan hewan non-nutrisi, non-

obat untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif makanan hewan non-nutrisi, non-
obat untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk
digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam
pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif makanan hewan, yaitu, pengikat mikotoksin untuk digunakan
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dalam pembuatan makanan hewan dan bahan makanan hewan; Aditif non-obat yang digunakan untuk pakan ternak untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; Aditif semen yang digunakan untuk beton dan mortar; Aditif untuk mengeraskan;
Aditif-aditif kimia untuk resin; Agen aktif permukaan; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologi
untuk penggunaan ilmiah dan penelitian di bidang pengurutan asam nukleat, genotipe, diagnostik, penelitian diagnostik,
penelitian klinis, pengembangan obat, farmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian medis, bukan untuk tujuan
medis atau kedokteran hewan; Agen, reagen, tes, enzim, nukleotida, buffer, sediaan kimia dan biologi untuk penggunaan
ilmiah dan penelitian di bidang ilmu hayat, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan
pangan, pengujian genetik, dan genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Kit yang terdiri dari nukleotida,
reagen, substrat enzim, buffer, preparat kimia atau biologi untuk penggunaan ilmiah dan penelitian termasuk di bidang
sekuensing asam nukleat, genotipe, diagnostik, penelitian diagnostik, penelitian klinis, pengembangan obat, farmasi,
laboratorium, penelitian ilmiah dan medis , bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Kit yang terdiri dari nukleotida,
reagen, substrat enzim, buffer, sediaan kimia atau biologi untuk penggunaan ilmiah dan penelitian termasuk di bidang ilmu
hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetik, dan
genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran hewan; Agen-agen penstabil untuk resin; Agen-agen, reagen-reagen
kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim, nucleotide, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-
sediaan biologikal untuk ilmu pengetahuan dan penelitian; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam
(assay), enzim-enzim, nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu
pengetahuan dan penelitian dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang terdiri atas matarantai
nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan obat-obatan, pharmasi,
penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan metagenomik,
bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, dan pemeriksaan genetika, bukan untuk tujuan medis atau kedokteran
hewan; Agen deflokulasi untuk minyak dan minyak mentah; Air Radiator; Antibiotik disc; Antioksidan untuk digunakan dalam
fabrikasi; Asam asetat glasial; Asam nitrat; Asam sulfat; Aspal anti karat (bahan kimia); Bahan Kimia untuk menyerap
formaldehida dan bahan kimia untuk dekomposisi formaldehida; Bahan aktif yang diperoleh dari ekstrak alami, sayuran, laut,
hewan, sintetis, bio-teknologi, dan dimaksudkan untuk dimasukkan dalam komposisi produk kosmetik; Bahan anti kusam
untuk jendela; Bahan bakar aditif; Bahan baku (bahan kimia) untuk pembuatan produk kosmetik; Bahan campuran kimia
dalam semen; Bahan kimia (industri); Bahan kimia berbentuk pasta pencari air; Bahan kimia berbentuk pasta pengukur
bensin; Bahan kimia dan bahan kimia yang digunakan dalam industri klorin, industri plastik, dan industri pendinginan, yaitu,
klorin dan soda kaustik; 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 dan senyawa kimia untuk
pengolahan karet; Bahan kimia dasar anorganik; Bahan kimia industri untuk kedap air; Bahan kimia penyamak kulit; Bahan
kimia perawatan industri; Bahan kimia peresap tekstil; Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan
kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian, hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian,
hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; 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; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian,
hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium
sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk
anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; 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 kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium
nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk
rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau
tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; 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;
sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan pupuk.; Bahan kimia tambahan untuk cat
dan pelapis; Bahan kimia untuk campuran semen; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri dan akan secara khusus
mencakup cairan khusus silikon untuk digunakan dalam berbagai aplikasi/penerapan, seperti bahan tambahan untuk
digunakan dalam getah pohon karet/lateks, zat pelepasan jamur (mold) dan zat pengendali busa; Bahan kimia untuk
digunakan dalam industri dan ilmu pengetahuan; 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 industri, pertanian, hortikultura dan
perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan krim , losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Bahan
kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan plastik; Bahan kimia
untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura,  dan kehutanan, terutama sediaan-sediaan penguat tanaman; Bahan kimia
untuk 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 membuat tekstil
kedap air; Bahan kimia untuk mencerahkan tekstil; Bahan kimia untuk pemurnian air; Bahan kimia untuk solder; Bahan kimia
yang digunakan dalam industri; Bahan kimia yang digunakan dalam industri 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; Bahan pelapis bersifat sebagai pelindung untuk permukaan mobil, vinil, kulit, plastik, karet dan
permukaan yang dicat; Bahan pembantu untuk membuat pellet untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan; Bahan
pengawet makanan; Bahan perekat untuk keperluan industri; Bahan perubah fasa (PCM); Bahan tambahan kimia untuk
biodiesel; Bahan tambahan/aditif kimia untuk bahan pengikat mikotoksin untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan;
Bahan tambahan/aditif nutrisi dalam bentuk bahan kimia untuk digunakan dalam membuat makanan hewan; Bahan-bahan
kimia; Bakteri pengurai makanan; Batu kapur untuk pertanian; Biji plastik ramah lingkungan; Biji plastik yang belum diolah
(Polyethylene); Bijih plastik untuk kantong plastik degradable; Biostimulant untuk tanah; Butana; Butil glikol eter; Cairan Sistem
Power Steering; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa mesin bensin; Cairan atau zat untuk meningkatkan performa
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mesin diesel; Cairan baterai; Cairan kimia untuk pendingin mesin; Cairan mesin pelepasan elektrik; Cairan pemadam api dan
pencegah nyala api; Cairan pengeboran; Cairan penghancur sampah organik (decomposer); Cairan peredam kejut; Cairan
transfer panas; Cairan untuk Penambal Ban; Cairan untuk penggunaan dalam pengerjaan logam; Cairan untuk perlindungan
bor; Campuran amina; Dempul; Dempul untuk mengisi rongga bangunan [bangunan]; Desikan (untuk desikasi digunakan pada
barang kemasan dan kontainer barang kemasan); Enzim berasal dari proses bioteknologi untuk digunakan dalam industri;
Enzim untuk digunakan dalam penyamakan kulit; Etanolamina; Film sinar-X, peka tetapi tidak terpapar; Gas-gas dibekukan
untuk keperluan industri; Gen benih untuk keperluan pertanian; Getah selulosa untuk keperluan industri; Hasil-hasil biokimia
yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan berarti untuk meningkatkan kesuburan tanah untuk pertanian,
perkebunan 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; Hidrogel polivinil alkohol; Inokulan untuk merangsang pertumbuhan tanaman
gaharu; Isobutanol; Kapur dolomit; Kapur tohor; Katalis Amina; Kimia untuk pembersih; Kimia yang digunakan dalam industri
pengeboran mineral bumi; Kit yang berisi reagen dan protokol untuk penggunaannya untuk keperluan non-medis; Kompon
pengolah panas digunakan dalam pengolahan panas logam; Kompon termoplastik yang tidak diolah untuk digunakan dalam
manufaktur dalam berbagai macam industri; Komponen biologis keperluan industri dan ilmu pengetahuan; Komponen biologis
untuk keperluan ilmu pengetahuan; Komponen biologis untuk keperluan industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, serta dalam
pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komponen biologis untuk keperluan pertanian, hortikultura dan kehutanan; Komposisi
polimer yang digunakan dalam penerapan industri dan dalam industri barang-barang komersial dan industrial; Komposisi
tekstur dan penstabil yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein dan hidrokoloid.;
Komposisi tekstur dan penstabil yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang terdiri dari protein, pemanis, dan
hidrokoloid.; Komposisi zat-zat kimia untuk pemadam api; Lem PVC; Lem dan perekat untuk keperluan industri; Lem epoksi /
lem besi; Lem kaca; Lem kanji (sediaan kimia); Lem polivinil asetat / lem putih; Lem-lem untuk keperluan industri; Lemak
alkohol etoksilat; Lignosulfonate; Lithium; Lumpur pengeboran untuk minyak, gas dan uap geothermal yang digunakan untuk
industri; 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; Metil tersier butil eter;
Mikroorganisme dan enzim untuk pemurnian air di kolam budidaya; Mineral-mineral untuk industri; Minyak rem dan kopling;
Nitrous Oksida; Nonilfenol etoksilat; Oli untuk mengurangi gesekan bagian dalam mesin; Oxogas; Paraksilena; Pati
termodifikasi untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan produk perawatan pribadi; Pelapis Pupuk Untuk tanaman;
Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk coran dan ekstrusi; Pelapis kimia sebelum pengolahan untuk digunakan dalam
industri coran dan ekstrusi; Pelarut butil glikol eter; Pelarut getah; Pelarut pada industri; Pelarut pestisida; Pelarut yaitu,
aliphatic; Pemanis buatan; Pencegah kerak ketel; Pengatur pertumbuhan tanaman; Pengawalemak; Pengawet ikan organik;
Penggerak gas untuk aerosol; Penghilang es; Penghilang karbon; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada
cat dan pelapis; Pengisi kimia untuk digunakan dalam industri dan manufaktur, termasuk pengisi kimia yang mengandung
kalsium karbonat untuk digunakan pada plastik, lateks dan karet; Penyerap kimia ; Peralatan untuk mengontrol pengoperasian
pemanas dan pendingin air; Perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam terkait rantai pasokan industri konstruksi;
Perekat alami untuk keperluan industri; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat pestisida; Perekat untuk bahan
atap; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Perekat yang digunakan dalam
industri; Perekat, selain untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; Plastik yang tidak diproses digunakan
sebagai bahan baku untuk elastomer; Polietilena; Polietilena glikol; Polimer olefin (Bahan kimia); Poly aluminium klorida;
Preparat kimia seperti cairan atau pasta untuk semen kedap air, pengerjaan bangunan dan bahan bangunan (tidak termasuk
minyak dan cat); Probiotik untuk tumbuhan; Produk kimia untuk industri, pertanian, hortikultura, kehutanan dan pengawetan
makanan, pupuk tanah, pupuk, sediaan untuk menstilmulir dan mengatur pertumbuhan tanaman; Produk turunan batu kapur
untuk pertanian, termasuk batu kapur yang dilumatkan, kapur, kapur terhidrasi, bubuk kiln, kapur penyaring dan tailing
terhidrasi; Produk-produk pertanian yang mendorong pemanfaatan gizi, nitrogen, fosfor,  dan peningkatan potassium,
kesehatan tumbuhan, pertumbuhan dan hasil panen, terutama akar, kanopi dan pertumbuhan produk yang dapat dipanen,
yaitu perbaikan tanah yang berbasis bakteri dan ragi untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi tanah yang diambil oleh akar
tumbuhan yang menghasilkan vitalitas dan hasil tumbuhan yang lebih baik; Propilena; Protein; Protein berbahan dasar
tanaman; Protein kacang; Protein untuk digunakan dalam pembuatan pakan ternak dan pakan untuk budidaya air; Protein
untuk industri makanan hewan; Protein untuk kegunaan industri; Protein yang digunakan untuk pembuatan suplemen
makanan hewan; Pupuk Kompos; Pupuk 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; Reagen dan
sediaan diagnostik, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; Reagen yang digunakan untuk stabilisasi bahan
biologis untuk digunakan dalam aplikasi ilmiah dan penelitian; Reagen-reagen kimia, enzim-enzim dan nucleotide  untuk asam
(acid) yang terdiri atas matarantai nucleotide lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan; Reagen-reagen
kimia, enzim-enzim dan nucleotide  untuk ilmu pengetahuan atau penelitian medis; Resin buatan belum diproses; Resin
poliamida yang tidak diolah; Resin polimer yang tidak diolah; Resin sintetis yang tidak diolah; Resin urea; Sari manis, biang
gula; Sediaan kimia; Sediaan kimia untuk digunakan dalam industri kosmetik; Sediaan kimia untuk digunakan dalam pertanian;
Sediaan kimia untuk keperluan industri; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan industri; Sediaan kimia
untuk pengujian diagnostik in vitro, penyaringan, konfirmasi dan analisis; Sediaan pendingin (refrigerant) ramah lingkungan;
Sediaan pendingin (sediaan anti didih untuk mesin); Sediaan penghilang perekat; Sediaan pengolahan air; Sediaan untuk
memadatkan (tempering) dan mematri (solder); Sediaan untuk semen kedap air dan beton kedap air (kecuali cat); Sediaan —
sediaan pemurni gas; Sediaan-sediaan biologis untuk digunakan pada pertanian dan hortikultura, termasuk perawatan benih;
Sediaan-sediaan pemupukan; Sediaan-sediaan pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan hortikultura; Sekuestran;
Senyawa anti-macet; Senyawa hidrokarbon; Senyawa kelat (digunakan untuk menghilangkan logam beracun pada pupuk);
Senyawa kimia untuk meningkatkan kerja minyak diesel; Senyawa nabati /tumbuhan yang digunakan dalam pembuatan krim,
losion, produk kosmetik atau supplemen makanan; Sodium hexaametaphosphate (bahan kimia); Suplemen pupuk; Tepung
terbuat dari tanaman adlay untuk keperluan industri; Thomas phosphate [pupuk]; Titanite; Trehalose (bahan kimia); Zat
Penghilang Cat; Zat kimia aktif di permukaan; Zat kimia industri; Zat kimia untuk digunakan dalam pembuatan parfum dan
aroma; Zat kimia untuk hortikultura; Zat kimia untuk membantu pewarnaan; Zat kimia untuk pertanian; Zat kimia yang
digunakan dalam industri; Zat kimia, bahan kimia, sediaan kimia dan elemen alami; Zat pencegah embun pada kaca; Zat
pencegah karat untuk menghilangkan bunyi derit dan pelumas serbaguna; Zat-zat untuk tumbuh kembang tanaman; Zwavel
zuur (cuka getah); abu terbang untuk industri; acesulfame potassium; acetaldehyde [ethanal]; acetanilide; acrylonitrile
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butadiene resin styrene, tidak diproses; aditif deterjen untuk bahan bakar; aditif deterjen untuk bensin; aditif deterjen untuk oli
motor; aditif kimia; aditif kimia untuk bahan bakar; aditif kimia untuk bahan bakar di alam penguat oktan; aditif kimia untuk
bahan bakar diesel; aditif kimia untuk bahan bakar mesin pembakaran internal; aditif kimia untuk bahan bakar motor; aditif
kimia untuk bensin; aditif kimia untuk beton; aditif kimia untuk cairan pengeboran sumur minyak; aditif kimia untuk cairan
transmisi; aditif kimia untuk digunakan dalam industry pengolahan ban dan karet; aditif kimia untuk digunakan dalam
manufaktur; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan inhibitor korosi untuk boiler; aditif kimia untuk digunakan dalam
pembuatan inhibitor korosi untuk digunakan dalam bahan bakar; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kain; aditif
kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan makanan; aditif kimia untuk
digunakan dalam pembuatan obat-obatan; aditif kimia untuk digunakan sebagai zat pengikat untuk pelet pakan; aditif kimia
untuk gemuk; aditif kimia untuk minyak; aditif kimia untuk minyak mesin; aditif kimia untuk minyak pelumas; aditif kimia untuk
oli motor; aditif kimia untuk pelumas; aditif kimia untuk pembersih sistem injeksi bahan bakar; aditif kimia untuk pengolahan
bahan bakar; aditif kimia untuk pestisida; aditif kimia untuk pupuk; aditif kimia untuk sistem pendingin engine; aditif kimia, yaitu
senyawa antifoam; aditif makanan oenologis [bahan kimia]; aditif pasir pengecoran berbasis oksida besi untuk digunakan
dalam industri coran logam; aditif pelumas; aditif plastik; aditif, bahan kimia, hingga bahan bakar motor; aditif, bahan kimia,
hingga fungisida; aditif, bahan kimia, hingga insektisida; aditif, bahan kimia, untuk mengebor lumpur; aditif-aditif kimia untuk
resin; adjuvan (substansi kimia), selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; adjuvan tanah (substansi kimia) untuk
digunakan dalam pertanian; adsorben kimia untuk menghilangkan kotoran dari bahan bakar; agar-agar (kimia); agen anti-
statis; agen flatting silikat, dan ekstender; agen katalitik; agen kimia; agen kimia untuk penyerapan karbon dioksida; agen
pelepas aspal; aglutinants untuk beton; aglutinants untuk dempul; aglutinants untuk kayu; aglutinants untuk mortar; aglutinants
untuk plester; aglutinants untuk semen; aglutinants untuk tanah liat; air aki; air amonia; air asam untuk mengisi ulang baterai;
air berat (sediaan kimia); air deionisasi; air kalium; air laut untuk keperluan industri; air murni untuk keperluan industri; air
raksa; air suling beroksigen; air suling untuk keperluan industri; air sulingan; air yang diasamkan untuk pengisian akumulator;
aki zuur (untuk menambah listrik); akrilonitril; aktinium; albumen beryodium (sediaan kimia); albumin [hewan atau sayuran,
bahan baku]; albumin untuk digunakan dalam pembuatan; albumin untuk keperluan industri; alcohol; aldehida *; aldehida
crotonic; algarovilla untuk digunakan dalam penyamakan; alginat untuk industri makanan; alginat untuk keperluan industri; alil
klorida; alkali; alkali iodida untuk keperluan industri; alkali kaustik; alkaline; alkaloid *; alkohol alil; alkohol kayu; alkohol kayu
manis; alkohol kebun anggur; alkohol untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; alkohol untuk digunakan
dalam pembuatan parfum; alkohol untuk keperluan industri; alkohol*; alkyl alkanolamines; alum aluminium; alumina;
aluminatisasi; aluminium amonium sulfat; aluminium asetat *; aluminium hidrat; aluminium hidroksida; aluminium iodida;
aluminium klorida; aluminium nitrat; aluminium oksida; aluminium oxynitride; aluminium silikat; aluminium sulfat; alunit (bahan
kimia); amerisium (bahan kimia); amida untuk digunakan dalam pembuatan; amil alkohol; amil asetat; amines yaitu alkyl;
ammonium vanadate; amonia [alkali volatil] untuk keperluan industri; amonia anhidrat; amonia tawas; amonia*; amonium
aldehida; amonium asetat; amonium bikarbonat; amonium bromida; amonium dikromat; amonium fluorida; amonium fosfat;
amonium hidroksida; amonium karbonat; amonium klorida; amonium molibdat; amonium nitrat; amonium perklorat; amonium
persulfat; amonium sulfat; amonium sulfida; amonium tawas; amonium tungstate; ampas bubur dari tanaman esparto; ampas
kayu yang dihasilkan melalui proses kimia; ampas tebu untuk digunakan dalam pembuatan kertas; ampas yang dihasilkan
melalui proses kimia mekanis; anhidrida; anhidrida asetat; anhidrida fosfat; anhidrida ftalat; anhidrida kromik; anilin; anisol;
antibeku untuk radiator kendaraan; antibeku untuk sistem mesin cuci kaca depan; antibeku untuk sistem pendingin kendaraan;
antibodi monoklonal untuk tujuan ilmiah; antibodi untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan;
antifreezes; antimikroba; antimon; antimon oksida; antimon sulfida; antimonate; antioksidan; antioksidan organofosfit;
antioksidan untuk digunakan dalam industri  kosmetik; antioksidan untuk digunakan dalam industri  makanan dan minuman;
antioksidan untuk digunakan dalam industri  produk makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri  suplemen
makanan; antioksidan untuk digunakan dalam industri minuman; antioksidan untuk digunakan dalam industri obat-obatan;
antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan; antioksidan untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; antrasena; arabitol;
arang aktif; arang binatang; arang darah; arang tulang; arang untuk digunakan sebagai kondisioner tanah (media tanaman);
arang untuk keperluan hortikultura (media tanaman); argon; aroma; aromatik [bahan kimia]; arsenik; arsine; asam *; asam
adipat; asam alfa-ketoglutarat; asam amino untuk keperluan industri; asam amino untuk tujuan ilmiah; asam antranilic; asam
arsenik; asam arsenious; asam asetat; asam asetonadikarboksilat; asam belerang; asam benzoat; asam berbasis benzena;
asam borat untuk keperluan industri; asam campuran; asam crotonic; asam etilen akrilat; asam fluorida; asam format; asam
fosfat; asam ftalat; asam galat untuk industri tinta; asam gallotannic; asam glutamat untuk digunakan dalam industri kosmetik;
asam glutamat untuk keperluan industri; asam glutarat; asam hidroklorik; asam iodik; asam karbonat; asam ketoglutarat; asam
kloroasetat; asam klorosulfonat; asam kolat; asam kromat; asam laktat; asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri;
asam metakrilat; asam mineral; asam molibdat; asam monokloroasetat; asam nitrat; asam nukleat untuk tujuan ilmiah; asam
oksalat; asam oleat; asam palmitat; asam perklorat; asam persulfat; asam pikrat; asam pirogalik; asam propionat; asam
salisilat; asam sebacic; asam sitrat untuk keperluan industri; asam stearat; asam suksinat; asam sulfinat; asam sulfonat; asam
tanat; asam tartarat; asam tereftalat murni; asam terklorinasi; asam tungstik; asam valerat; asetal; asetat [bahan kimia] *;
asetat kobalt; asetat selulosa, tidak diproses; asetilen; asetilena tetraklorida; asetilena untuk keperluan industri; asetofenon;
aseton; aseton untuk keperluan industri; aspartame; astatin; azobenzene; azodicarbonamide; azoksibenzena; bahan biokimia
untuk tujuan ilmiah; bahan campuran pengawet untuk semen, kecuali cat dan minyak; bahan katoda lithium baterai; bahan
katoda ternary; bahan keramik dalam bentuk partikel, untuk digunakan sebagai media penyaringan; bahan kimia  tambahan
untuk industri pakan ternak; bahan kimia Pembersih ruang bakar pada mesin kendaraan (Carbon Clean); bahan kimia aktif
untuk digunakan dalam pembuatan insektisida; bahan kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat anti-kanker; bahan
kimia aktif untuk digunakan dalam pembuatan obat-obatan; bahan kimia anti air untuk kulit; bahan kimia anti air untuk semen,
kecuali cat; bahan kimia anti lembab, kecuali cat, untuk pasangan bata; bahan kimia anti-pernis untuk windows; bahan kimia
antibeku; bahan kimia berfluorinasi; bahan kimia beton-aerasi; bahan kimia dan sediaan kimia untuk digunakan dalam industri
wewangian, bahan pewangi dan senyawa pewangi; bahan kimia dekarburisasi mesin; bahan kimia digunakan untuk
pengeboran; bahan kimia fisi untuk energi nuklir; bahan kimia hortikultura, kecuali fungisida, herbisida, insektisida, dan
parasitisida; bahan kimia industri; bahan kimia mematri; bahan kimia mesin-decarbonising; bahan kimia oleo untuk digunakan
dalam pembuatan dan pengolahan produk industri; bahan kimia pelembut air; bahan kimia pelindung kain dari noda untuk
penggunaan binatu komersial; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri kosmetik; bahan kimia pelunak untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; bahan kimia pelunak untuk digunakan dalam industri sediaan mandi; bahan kimia
pelunak untuk keperluan industri; bahan kimia pembekuan kaca; bahan kimia pembentuk gel; bahan kimia pembersih
cerobong; bahan kimia pembersih industri; bahan kimia pemisah minyak; bahan kimia pemurni air; bahan kimia pemurni air
untuk kolam renang; bahan kimia pemurnian minyak; bahan kimia pemutih lemak; bahan kimia pemutih lilin; bahan kimia
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pemutih minyak; bahan kimia pencair pati [sediaan ungluing]; bahan kimia pencegah kondensasi; bahan kimia pencegah kusut
untuk industri; bahan kimia pencegah noda untuk digunakan pada kain; bahan kimia pencerah tekstil; bahan kimia pencerah
warna untuk keperluan industri; bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia pengelasan; bahan kimia pengkondisi tanah;
bahan kimia pengolahan air; bahan kimia pengolahan air limbah; bahan kimia pengolahan air limbah untuk keperluan industri;
bahan kimia pengolahan air untuk digunakan di kolam renang dan spa; bahan kimia perendaman untuk pemberian warna
[fotografi]; bahan kimia perintis untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; bahan kimia pertanian, kecuali
fungisida, herbisida, insektisida, dan parasitisida; bahan kimia pewarnaan enamel; bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia
tahan api; bahan kimia tahan api untuk pelapis tekstil; bahan kimia tahan lembab untuk bahan bata dan bangunan (tidak
termasuk cat); bahan kimia tambahan industri roti [sediaan tambahan tepung]; bahan kimia tambahan untuk bahan bakar
petrol, gasolin dan motor; bahan kimia tambahan untuk digunakan dalam pembuatan dan pengawetan pakan ternak; bahan
kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia tempering untuk digunakan dalam pengerjaan logam; bahan kimia tempering
untuk digunakan dalam penyolderan; bahan kimia untuk analisis di laboratorium, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; bahan kimia untuk bahan bakar untuk reaktor nuklir; bahan kimia untuk digunakan dalam akuarium; bahan
kimia untuk digunakan dalam budidaya; bahan kimia untuk digunakan dalam dekontaminasi situs yang tercemar; bahan kimia
untuk digunakan dalam hortikultura; bahan kimia untuk digunakan dalam industri baterai lithium ion; bahan kimia untuk
digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia untuk digunakan dalam
industri dan sains; bahan kimia untuk digunakan dalam industri gula-gula; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kain
atau tekstil; bahan kimia untuk digunakan dalam industri kertas; bahan kimia untuk digunakan dalam industri perekat; bahan
kimia untuk digunakan dalam industri sel surya; bahan kimia untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi; bahan kimia
untuk digunakan dalam industri, sains dan fotografi, serta pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan
dalam kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida;
bahan kimia untuk digunakan dalam kromatografi; bahan kimia untuk digunakan dalam litografi; bahan kimia untuk digunakan
dalam 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 pelapisan logam;
bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan tinta dan cat; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna;
bahan kimia untuk digunakan dalam pemurnian protein untuk penggunaan in vitro; bahan kimia untuk digunakan dalam
pengeboran minyak; bahan kimia untuk digunakan dalam pengembangan produk bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan
dalam pengolahan karet alam; bahan kimia untuk digunakan dalam pengolahan plastik; bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam
pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan
dalam produksi karet sintetis; bahan kimia untuk digunakan dalam proses industri bioteknologi; bahan kimia untuk digunakan
dalam sains; bahan kimia untuk diresapi tekstil, bulu, kulit, kain bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk galvanisasi;
bahan kimia untuk industri; bahan kimia untuk industri cat; bahan kimia untuk industri pigmen; bahan kimia untuk industri
sediaan pelindung, penghambat api, dan bahan peresapan; bahan kimia untuk industri sediaan untuk mencegah korosi; bahan
kimia untuk industri sediaan untuk meningkatkan ketahanan terhadap korosi; bahan kimia untuk melepaskan wallpaper; bahan
kimia untuk membilas radiator; bahan kimia untuk membuat tekstil kedap air; bahan kimia untuk mempercepat pengerasan
semen; bahan kimia untuk mencegah pertumbuhan jamur; bahan kimia untuk mencetak [fotografi]; bahan kimia untuk
menempel dan mengikat; bahan kimia untuk menghilangkan asam dalam aplikasi manufaktur industri; bahan kimia untuk
mengolah limbah berbahaya; bahan kimia untuk menyerap oksigen; bahan kimia untuk meresapi kulit; bahan kimia untuk
merontokkan daun tanaman; bahan kimia untuk minyak, lemak, dan lilin; bahan kimia untuk pelapis tekstil, bulu, kulit, kain
bukan tenunan dan anyaman; bahan kimia untuk pelindung kain dari noda; bahan kimia untuk pembersih dan pengkilat cat
mobil; bahan kimia untuk pembuatan 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 pemisahan minyak mentah dari tanah dan air; bahan kimia untuk
pemrosesan film fotografi; bahan kimia untuk pemrosesan film sinar-X; bahan kimia untuk pemurnian anggur; bahan kimia
untuk pendingin radiator; bahan kimia untuk pengolahan air buangan pada kapal; bahan kimia untuk penyaringan dari plastik
yang tidak diproses; bahan kimia untuk penyaringan zat kimia; bahan kimia untuk penyaringan zat mineral; bahan kimia untuk
penyaringan zat nabati; bahan kimia untuk perawatan dan pemeliharaan otomotif; bahan kimia untuk peremajaan kulit; bahan
kimia untuk solder; bahan kimia viscose [ester selulosa]; bahan kimia viscose untuk digunakan dalam industri; bahan kimia
yang bersifat peka cahaya untuk digunakan dalam fotografi; bahan kimia yang digunakan dalam fermentasi anggur; bahan
kimia yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; bahan kimia yang digunakan dalam industri display kristal cair; bahan
kimia yang digunakan dalam proses akhir fotografi; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan aditif dalam industri
makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan kimia yang digunakan untuk membuat atau meningkatkan cita-rasa, rasa
dan tekstur makanan di mulut; bahan kimia yang digunakan untuk menunjukkan kerusakan pada pelapis kertas; bahan kimia
yang digunakan untuk pengolahan air; bahan kimia, kecuali pigmen, untuk industri enamel; bahan kimia, yaitu isocyanates;
bahan moderasi untuk reaktor nuklir; bahan pembasah untuk digunakan dalam industri cat; bahan pencegah penuaan dini
(sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; bahan pengawet dan bahan peresapan anti debu dan air untuk beton,
plester, batu dan susunan batu; bahan pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun dan minyak nabati; bahan
pengawet kimia untuk digunakan dalam produksi berbagai bahan kimia; bahan pengawet kimia untuk industri makanan; bahan
pengawet kimia untuk silase; bahan pengemulsi, pendispersi, pelarut dan pembasah; bahan pengental yang digunakan dalam
industri; bahan pengental yang menjadi produk biokimia untuk keperluan industri; bahan plastik yang tidak diproses dalam
bentuk bubuk, cair atau pasta; bahan sintetis untuk menyerap minyak; bahan untuk mematri; bahan untuk menempel; bahan
untuk rilis; bakteri asam laktat untuk digunakan dalam industri makanan; bakteri probiotik untuk industri makanan; bakteri
untuk digunakan dalam pembuatan makanan; bakteri untuk pengolahan air limbah; bakterisida oenologis [sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri anggur]; barium; barium fosfat; barium hidroksida; barium klorida; barium nitrat; barium nitrite; barium
peroksida; barium sulfat; barium sulfida; baryta (bahan kimia); barytes (bahan kimia); basa [sediaan kimia]; batu kapur bubuk
untuk keperluan pertanian; batu kapur granula untuk keperluan pertanian; bauksit; bekatul [pupuk]; belerang; benih
mikroorganisme selain untuk pemakaian medis dan kedokteran; benih mikroorganisme selain untuk penggunaan medis dan
kedokteran hewan; bensol; bentonit; benzaldehida; benzena; benzidin; benzidine sulfate; benzofenon; benzoic sulfimide;
benzoil peroksida untuk keperluan industri; benzyl alkohol; benzyl chloride; benzyl eter; berkelium; besi fosfat; besi klorida;
besi nitrat; besi sianida; besi sulfat; besi sulfida; betaines untuk digunakan dalam pembuatan; bifenil; biokimiawi untuk
penggunaan ilmiah in vitro dan in vivo; biostimulan menjadi persiapan nutrisi tanaman; bismut; bismut klorida; bismut nitrat;
bismut subnitrate untuk keperluan kimia; boraks; borates; boric acid; borneol; boron; boron fosfat; bromin untuk keperluan
kimia; bromobenzena; bromoform; bubuk dan sediaan penambahan tanah organik; bubuk darah [pupuk]; bubuk yang
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berfungsi untuk pengeras tanah; bubur jerami; bubur kayu; bubur kayu untuk digunakan dalam industri; bubur kayu untuk
keperluan industri; bubur kertas; bubur kertas daur ulang; bubur kertas tanpa tinta; bubur kertas yang telah jernih; bubur kertas
yang telah jernih untuk digunakan dalam industri; bubur kimia; bubur termo-mekanis; budaya mikroorganisme, selain untuk
penggunaan medis dan kedokteran hewan; bunga belerang untuk keperluan kimia; bungkil kedelai berbentuk protein [bahan
baku]; bungkil kedelai berbentuk tepung untuk keperluan industri; busa kimia pemadam kebakaran; butadiena; butanadiol;
butanol; butil asetat; butiran kaca untuk digunakan dalam filter kolam renang; cairan aditif pembentuk upper layer atas pada
struktur jalan; cairan anti beku; cairan bantu untuk digunakan dengan abrasive; cairan deicing; cairan hidrolik; cairan kalibrasi
untuk peralatan medis; cairan kimia pembersih, mencegah dan menghentikan kebocoran radiator; cairan kimia pencair es;
cairan kimia pencegah karatan; cairan kimia penghilang es untuk kaca depan mobil; cairan kimia untuk deicing; cairan kimia
untuk melancarkan pipa minyak (scale inhibitor); cairan kimia untuk pembersih karburator; cairan knalpot diesel; cairan
magnetik untuk keperluan industri; cairan pendingin untuk digunakan dalam pengerjaan logam; cairan pendingin untuk
pendingin udara; cairan photopolymer pelapis untuk digunakan sebagai lapisan permanen untuk sirkuit tercetak; cairan power
steering; cairan silikon; cairan stabilisasi tanah; cairan transfer panas untuk keperluan industri; cairan transmisi; cairan
transmisi otomatis; cairan untuk menghilangkan sulfat dari akumulator; cairan untuk sirkuit hidrolik; calcium sulfate;
californium; calomel [merkuri klorida]; campuran aromatil; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan
untuk pupuk pertanian; campuran karbon hitam untuk keperluan industri atau pertanian; campuran kimia untuk tanah;
campuran kimia untuk tanah untuk keperluan hortikultura; campuran kimia untuk tanah untuk keperluan pertanian; campuran
pengemulsi dan hidrokoloid, campuran pengemulsi dan enzim, campuran penstabil, getah, getah rhamsan, getah welan, getah
gum, getah kacang locust, getah diutan, getah gellan, getah xanthan, alginat, karaginan untuk digunakan dalam industri;
campuran pot hortikultura; carbolineum untuk perlindungan tanaman; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai pengubah
reologi dalam pembuatan sediaan perawatan pribadi; carboxymethyl cellulose digunakan sebagai pengubah retensi air dalam
pembuatan kertas dan kardus; catechu (sediaan kimia); cetakan daun [pupuk]; chloronitrobenzene; cobalt oxide untuk
keperluan industri; collodion *; conditioner adonan untuk industri makanan; continuous microemulsion; creosote untuk
keperluan kimia; cryolite; cryolite sintetis; cuka kayu [asam piroligna]; cuka spirit [asam asetat encer]; cumene; cyclohexane;
cycloparaffin; cymene; damar polimer untuk digunakan dalam pembuatan tinta cetak (printing ink); damar wangi untuk ban;
damar wangi untuk kulit; darah tali pusat untuk tujuan ilmiah; darah tali pusat untuk tujuan penelitian; darah tali pusat, selain
untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; dedak beras yang telah difermentasi untuk digunakan dalam industri kosmetik;
dekstrin [ukuran]; dekstrin untuk keperluan industri; dempul dan pengisi pasta lainnya; dempul kaca; dempul plastik; dempul
untuk digunakan dalam industri dirgantara; dempul untuk digunakan oleh tukang ledeng untuk menempelkan toilet; dempul
untuk perbaikan bodi mobil; desikan; desikan untuk menyerap (adsorpsi) kelembaban; desikan untuk menyerap kelembaban;
desikan yang digunakan dalam kemasan/pengemasan untuk mencegah jamur, lumut, karat, korosi, dan efek merusak lainnya
dari kelembaban; deterjen untuk digunakan dalam industri sampo rambut; deterjen untuk digunakan dalam proses manufaktur;
deterjen untuk keperluan industri sebagai bagian dari proses manufaktur; dianisidine; diastase untuk keperluan industri;
dicyandiamide; dietil ftalat; dietilzinc; difenil; difenilmetana; digestat organik; digestat organik (pupuk); diisopropyl eter;
diklorobenzena; diklorometana; dimethyl formamide; dimethyl phthalate; dimethyl sulfate; dimethylaniline; dinitrogen oksida;
disakarida; dispersan lumpur; dispersan minyak; dispersan minyak bumi; dispersan pigmen untuk digunakan dalam industri
kosmetik; dispersan silikon koloid; dispersan untuk digunakan dalam industri kertas; dispersan untuk pigmen; dispersi plastik;
dispersi plastik untuk digunakan dalam industri lak; dispersi plastik untuk digunakan dalam industri tinta cetak; disprosium;
dolomit untuk keperluan industri; dopan untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; eksipien untuk digunakan dalam
industri sediaan-sediaan farmasi dan atau suplemen makanan; ekstrak botani, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam
pembuatan kosmetik; ekstrak fermentasi untuk keperluan industri; ekstrak ramuan, selain minyak esensial, untuk digunakan
dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri kosmetik; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri
obat-obatan; ekstrak teh untuk digunakan dalam industri produk makanan; ekstrak teh untuk digunakan dalam pembuatan;
ekstrak teh untuk industri makanan; ekstrak teh untuk keperluan industri; ekstrak tumbuhan, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam industri kosmetik; elektrolit baterai; elemen kimia fisi; elemen pengatur biologis untuk penyakit; elemen
radioaktif untuk tujuan ilmiah; emas klorida; emulsi fotografi; emulsi lilin digunakan sebagai agen kedap air dalam pembuatan
lilin yang digunakan untuk memproduksi produk; emulsi silikon; enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; enzim untuk
digunakan dalam hidrolisis pati; enzim untuk digunakan dalam hidrolisis protein; enzim untuk digunakan dalam industri industri
jus buah; enzim untuk digunakan dalam industri industri makanan hewan peliharaan; enzim untuk digunakan dalam industri
industri nutraceuticals; enzim untuk digunakan dalam industri susu; enzim untuk digunakan dalam industri tekstil; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan air; enzim untuk digunakan dalam pengolahan produk samping makanan; enzim untuk
digunakan dalam pengolahan tebu; enzim untuk digunakan pada atau di tanaman serta di atau di bahan makanan untuk
hewan; enzim untuk industri deterjen; enzim untuk industri industri bir; enzim untuk industri makanan; enzim untuk industri
minuman; enzim untuk industri roti; enzim untuk keperluan industri; enzim untuk membantu pencernaan untuk digunakan
dalam industri pembuatan pakan ternak; enzim untuk tujuan ilmiah; enzim untuk tujuan ilmiah atau penelitian; enzim untuk
tujuan penelitian; epiklorohidrin; epoksi; erbium; erythritol [pemanis buatan]; erythritol untuk industri makanan; erythritol untuk
industri minuman; es kering [karbon dioksida]; ester *; ester asam asetat; ester asam lemak; ester selulosa untuk keperluan
industri; etana; etanol [senyawa kimia]; etanol untuk tujuan ilmiah; eter *; eter selulosa untuk keperluan industri; eter selulosa,
tidak diproses; eter sulfur; ethanolmines; ethyleneamines; etil alkohol; etil eter; etil ftalat; etil iodida; etil karbamat; etil klorida;
etil malonat; etilamin; etilen diklorida; etilen klorohidrin; etilena; etilena glikol; etilena oksida; etoksilat; etsa; etsa untuk
digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; etsa untuk digunakan dalam industri semi-konduktor; europium; fenantrena;
fenol untuk keperluan industri; fenotiazin untuk digunakan dalam industri obat-obatan; fermentasi susu [sediaan bakteri]
digunakan dalam industri bahan makanan; fermentasi susu untuk industri makanan; fermentasi susu untuk keperluan industri;
fermentasi susu untuk keperluan kimia; fermentasi untuk keperluan kimia; fermium; feromon sintetis, selain untuk keperluan
medis; feromon, selain untuk keperluan medis; fiksatif histologis; fiksatif sitologis; film fotografi peka chaya, tidak terpapar; film
fotografi yang tidak terpapar; film fotosensitif, tidak disinari; film peka cahaya, tidak terpapar; film sinematografi yang tidak
terpapar; film sinematografi, peka tetapi tidak terpapar; flavonoid [senyawa fenolik] untuk keperluan industri; flokulan; fluks
pengelasan logam; fluorin; fluorit dan bahan kimia dan bahan berbasis fluorin, seperti asam fluorida, zat pendingin dan
propelan berbahan dasar fluorin, dan aluminium tri-fluorida; formaldehida; formalin aldehida untuk keperluan kimia; formamide;
format; fosfat; fosfat [pupuk]; fosfat untuk pengolahan air; fosfat untuk pengolahan air minum; fosfatida; fosfin; fosfoprotein;
fosfor; fosfor klorida; fosfor sulfida; fosgen; fotokatalis; fotoresis; fransium; furan; furfural; gadolinium; galaktosa untuk
keperluan industri; galium; gallate dasar bismut (bahan kimia); gambir; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; garam [sediaan kimia];
garam abu; garam amoniak; garam amonium; garam anorganik untuk keperluan industri; garam asam halogen; garam asam
organik; garam batu untuk menghilangkan es; garam beryodium; garam besi; garam cair untuk menghilangkan es; garam dari
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logam tanah jarang; garam emas; garam ganda; garam kalsium; garam kasar; garam kompleks; garam krom; garam kromik;
garam logam alkali; garam logam mulia untuk keperluan industri; garam magnesium; garam merkuri; garam natrium [senyawa
kimia]; garam nikel; garam pemberi warna [fotografi]; garam spirit; garam untuk keperluan industri; garam untuk menetralisir
bahan kimia untuk rumput atau tanaman; garam untuk mewarnai logam; garam untuk pelunakan air; garam untuk
pengawetan, selain untuk bahan makanan; garam untuk sel galvanik; garam, mentah; gas padat untuk keperluan industri; gas
pelindung untuk pengelasan; gas pendingin; gas propelan untuk aerosol; gel elektroforesis; gel etsa untuk keperluan industri;
gel silika; gelatin untuk keperluan fotografi; gelatin untuk keperluan industri; gelatin yang digunakan dalam industri kertas
cetak; gen benih untuk produksi pertanian; getah [perekat] untuk keperluan industri; getah [perekat], selain untuk keperluan
alat tulis atau rumah tangga; getah arab untuk keperluan industri; getah dari tanaman tragakan untuk digunakan dalam
industri; getah dari tanaman tragakan untuk keperluan industri; getah selulosa untuk industri makanan; getter [zat aktif secara
kimia]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; glasir keramik; gliadin untuk keperluan industri; glikogen; glikol; glikol eter;
glikoprotein; gliserida; gliserin sintetis; gliserin untuk digunakan dalam pembuatan; gliserin untuk keperluan industri; gliserol
untuk digunakan dalam pembuatan; globulin untuk keperluan industri; glukosa untuk industri makanan; glukosa untuk
keperluan industri; glukosida; glutelin untuk keperluan industri; gluten [lem], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; gluten untuk industri makanan; gluten untuk keperluan industri; glycol diether and tetrahydrofuran solvents untuk
digunakan dalam pembuatan produk; glycol ether esters and ketones; glycols; glycyrrhizin [pemanis buatan]; grafit alami untuk
keperluan industri; grafit buatan (bahan kimia) untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; grafit buatan (bahan
kimia) untuk keperluan industri; grafit dalam bentuk mentah atau setengah jadi untuk digunakan dalam pembuatan; grafit untuk
keperluan industri; graphene; gurjun balsam untuk digunakan dalam industri pernis; halida; halogen; halogenated; halogenida
organik; helium; hexachloroethane; hexamethylenediamine; hidrat; hidrazin; hidrazobenzena; hidrazon; hidrogen; hidrogen
klorida; hidrogen peroksida untuk keperluan industri; hidrogen sianida; hidrogen sulfida; hidrokarbon aromatik; hidroklorat;
hidrokoloid, untuk digunakan dalam industri dan pengawetan makanan, suplemen makanan dan minuman; hidrokuinon;
hidromagnesit; hiposulfit; holmium; hormon tanaman [fitohormon]; hormon untuk mempercepat pematangan buah; humektan;
humus; huntite; indikator kelembaban kimia dalam bentuk strip, pelet dan film; indole untuk keperluan industri; inhibitor korosi;
inhibitor perkecambahan [sediaan anti-kecambah]; intermedit; inulin untuk industri makanan; ionomer; iron oxide; iron sulfate;
isinglass (gelatin), selain untuk keperluan alat tulis, rumah tangga atau keperluan makan; iso-parafin; isoparafin;
isopropanolamines; isotop untuk keperluan industri; itrium; kadmium klorida; kadmium sulfida; kain cetak biru; kain peka
cahaya untuk fotografi; kainite; kalium; kalium asetat; kalium bikromat; kalium dioksalat; kalium ferricyanide; kalium
ferrocyanide; kalium fluosilikat; kalium fosfat dibasik; kalium hidroksida; kalium klorida; kalium nitrat; kalium sianat; kalium
sianida; kalium silikat; kalium sulfat; kalsium; kalsium aluminat; kalsium bisulfit; kalsium fluorida; kalsium fosfat; kalsium
hidroksida; kalsium hidrosulfida; kalsium iodida; kalsium karbida; kalsium karbonat; kalsium klorida; kalsium nitrat; kalsium
oksida; kalsium peroksida; kalsium sianamida; kalsium sianamida [pupuk]; kalsium sianida; kalsium silikat; kalsium sulfida;
kalsium tungstat; kamper, untuk keperluan industri; kaolin; kaolin terkalsinasi untuk keperluan industri; kapur asetat; kapur
karbonat; kapur klorida; kapur nitrogen pupuk kandang; kapur pertanian; karbazol; karbit; karbohidrat (bahan kimia) digunakan
sebagai bahan dalam industri nutraceuticals; karboksimetil selulosa; karboksimetil selulosa digunakan sebagai aditif kimia
untuk digunakan dalam pembuatan makanan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan kimia pengawet buah;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai bahan pengental dalam pembuatan bahan kimia pertanian; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai bahan pengikat dalam pembuatan kertas dan karton; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur
reologi dalam pembuatan glas keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengatur retensi air dalam pembuatan glasir
keramik; karboksimetil selulosa digunakan sebagai pengubah reologi dalam pembuatan kosmetik; karboksimetil selulosa
digunakan sebagai reduksi kehilangan cairan dalam lumpur pengeboran; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan
anti-reabsorpsi dalam industri deterjen; karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri lilin;
karboksimetil selulosa digunakan sebagai sediaan anti-reabsorpsi dalam industri poles; karboksimetil selulosa digunakan
sebagai sediaan eksipien dalam industri obat-obatan; karboksimetil selulosa digunakan sebagai zat penahan air dalam
pembuatan bahan kimia pertanian; karbon; karbon ( zat arang ); karbon aktif; karbon aktif digunakan untuk filtrasi akuarium;
karbon bubuk untuk digunakan dalam industri baterai sel sekunder; karbon dioksida; karbon disulfida; karbon hewani; karbon
hitam untuk keperluan industri; karbon monoksida; karbon tetraklorida; karbon untuk filter; karbon untuk keperluan industri;
karbonat; karbonat hidrat; kasein untuk industri makanan; kasein untuk keperluan industri; katalis; katalis biokimia; katalis
perengkahan cairan; katalis perengkahan minyak bumi; katalis untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; katalis
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia industri; katalis untuk digunakan dalam pembuatan karet; katalis untuk
digunakan dalam pembuatan plastik; katalis untuk digunakan dalam pembuatan polimer; katalis untuk digunakan dalam
proses biokimia; katalis untuk digunakan dalam proses kimia; katalis untuk proses kimia dan biokimia; katalis untuk proses
oksidasi; kaustik untuk keperluan industri; kertas albumenasi; kertas baryta (bahan kimia); kertas cetak biru; kertas diazo;
kertas foto; kertas foto yang peka secara kimia; kertas fotometrik; kertas fotosensitif; kertas fotosensitif untuk digunakan dalam
citra medis; kertas lakmus; kertas nitrat; kertas peka cahaya; kertas reaktan, selain untuk keperluan medis atau kedokteran
hewan; kertas self-toning [fotografi]; kertas tes, bahan kimia; keton; kieserite; kimia pembersih mesin otomotif; kimia
pembersih sistem bahan bakar otomotif; kit uji laboratorium yang terdiri dari reaktan dan tes untuk pengujian keberadaan
antigen dalam darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; kit-kit reagen yang terdiri terutama
nukleotida, reagen-reagen, substrat-substrat enzim, buffer-buffer, sediaan-sediaan kimia atau sediaan-sediaan biologikal
untuk untuk ilmu pengetahuan dan penelitian termasuk dibidang rangkaian-rangkaian berbagai macam asam (acid) yang
terdiri atas matarantai nucleotide, tipe-tipe species, diagnostik, penelitian diagnostic, penelitian klinis, pengembangan obat-
obatan, pharmasi, penelitian laboratorium, penelitian ilmiah, penelitian obat-obatan, ilmu hayati, biologi, mikrobiologi dan
metagenomik, bioteknologi, pertanian, forensik, keamanan pangan, pengujian genetika dan genetika , bukan untuk tujuan
medis atau kedokteran hewan; kitosan untuk keperluan industri; klor-alkali; klorat; klorida; klorin; klorin cair; klorin dioksida;
klorin untuk kolam renang; klorobenzena; kloroethene; klorofluorokarbon; klorometana; klorometil metil eter; kloronitroanilin;
kloroprena; kloropropilen; kobalt klorida; kobalt zirkonat; kolagen untuk digunakan sebagai bahan baku dalam industri
kosmetik; kolagen untuk keperluan industri; kolostrum untuk industri makanan; kompos; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; komposisi berbasis mineral penyerap granular untuk menyerap tumpahan dari lantai; komposisi keramik
untuk sintering [butiran dan bubuk]; komposisi kimia tahan api; komposisi kimia tahan asam; komposisi kimia untuk bahan
kedap air dari kain; komposisi kimia untuk bahan kedap air dari kulit; komposisi kimia untuk bahan mudah terbakar yang tahan
api, termasuk kayu; komposisi kimia untuk digunakan dalam industri; komposisi kimia untuk digunakan dalam konstruksi;
komposisi kimia untuk digunakan dalam mengembangkan foto; komposisi kimia untuk digunakan dalam pelapisan krom;
komposisi kimia untuk kedap air pasangan bata; komposisi kimia untuk mengawetkan bahan makanan; komposisi kimia untuk
pelapisan logam; komposisi kimia untuk waterproofing; komposisi pemadam api; komposisi pemadam api dan pencegahan
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kebakaran; komposisi pencegahan kebakaran; komposisi untuk industri catatan fonograf; komposisi untuk industri keramik dan
beton; komposisi untuk industri keramik teknis; komposisi untuk memperbaiki ban; komposisi untuk memperbaiki ban dalam
ban; komposisi untuk threading; kondisioner bahan bakar bensin berbasis asam lemak; kondisioner bahan bakar diesel
berbasis asam lemak; kondisioner kimia tanah; konsentrat protein kedelai untuk industri makanan; kopolimer olefin dan
komposisi daripadanya, polietilena (Bahan kimia); korosif; kotoran hewan (untuk pupuk); kresol; krim tartar untuk industri
makanan; krim tartar untuk keperluan industri; krim tartar untuk keperluan kimia; kripton; kromat; kromium klorida; kromium
oksida; kuarsa sintetis; kuarsa sintetis untuk serat optik; kulit mangrove untuk keperluan industri; kultur bakteri probiotik untuk
industri makanan; kultur bakteri untuk industri makanan; kultur bakteri untuk pengolahan air limbah; kultur jaringan biologis,
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; kultur mikroorganisme yang digunakan dalam fermentasi silase; kurium;
lactitol untuk industri makanan; laktam; laktosa [bahan baku]; laktosa untuk digunakan dalam industri bahan makanan; laktosa
untuk industri makanan; laktosa untuk keperluan industri; lantanum; lapisan anti-reflektif untuk lensa oftalmik; lapisan atas
humus; larutan etsa [asam]; larutan garam perak untuk pelapisan perak; larutan kimia untuk mencetak [fotografi]; larutan
penyangga untuk digunakan dalam kimia analitik; larutan penyangga untuk tujuan ilmiah; larutan standar untuk digunakan
dalam kimia analitik; lauryl alkohol; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem dari getah arab, selain untuk keperluan
alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk
keperluan industri; lem kulit; lem lateks untuk keperluan industri; lem lateks, selain untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; lem rumput laut untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri; lem untuk penyelesaian dan pelapisan dasar;
lem untuk tambal ban; lempung; lesitin [bahan baku]; lesitin kedelai untuk industri makanan; lesitin kedelai untuk keperluan
industri; lesitin untuk digunakan dalam pembuatan; lesitin untuk industri makanan; lesitin untuk keperluan industri; lesitin untuk
keperluan industri dalam industri produk makanan; lilin untuk sambung tunas tanaman; lipid untuk digunakan dalam industri;
lisozim untuk keperluan industri; lithia [lithium oksida]; lithium garam; lithium hidroksida; lithium karbonat; lithium kobalt; litium
mangan; logam alkali; logam alkali-tanah; logam klorida; logam oksida; logam tanah; logam tanah jarang; lumpur pengeboran;
lumpur pengeboran untuk digunakan dalam pengeboran sumur minyak; lutetium [cassiopium]; magnesit; magnesium fluorida;
magnesium fosfat; magnesium hidroksida; magnesium karbonat; magnesium klorida; magnesium oksida; magnesium
silikafluorida; magnesium sulfat; malt albumen; mangan asetat; mangan dioksida; mangan fosfat; mangan karbonat; mangan
klorida; mangan metafosfat; mangan nitrat; manganat; manganese dioxides; manganese fertilizer; mannose; material matriks
keramik komposit [CMC] untuk digunakan dalam pembuatan; media kultur sel untuk penggunaan laboratorium; media kultur
sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; media pertumbuhan sel untuk menumbuhkan sel untuk digunakan dalam penelitian
ilmiah; media tanah organik; media tanah untuk di pot; media tanam untuk tanaman; media-media penumbuhan yang terdiri
atas tanah-tanah dalam pot, kompos-kompos, kelapa,  lumut-lumut tanah gemuk dan / atau wol mineral, wol karang yang
dimaksudkan untuk pertanian perkebunan dan kehutanan; melamin; merkaptan; merkuri klorida; merkuri nitrat; merkuri oksida;
merkuri sulfat; merkuri sulfida; metaloid; metalokena; metana; metanol; methyl pyrrolidone; methyl tert butyl ether; metil asetat;
metil benzena; metil benzol; metil ester; metil eter; metil klorida; metilamin; metilen klorida; mikroorganisme alami yang
digunakan dalam pemeliharaan kolam; mikroorganisme untuk digunakan dalam pengolahan air; mineral sorben; minuman
tambahan diet; minyak rem; minyak rem hidrolik; minyak sayur brominasi untuk digunakan sebagai pengemulsi dalam industri
makanan; minyak tinta (untuk industri); minyak untuk digunakan dalam pembuatan dan pengolahan makanan; minyak untuk
membersihkan kulit dengan sikat (bahan kimia); minyak untuk pengawetan makanan; minyak untuk pengolahan kulit selama
dalam proses industri; minyak untuk penyamakan kulit; mischmetal (bahan kimia); mono etilena glikol; monoammonium
phosphate; monomer murni aromatik; monomer stirena; monomer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; monomer
untuk digunakan dalam pembuatan polimer, resin, dan plastik; monomer untuk pembuatan poliester; monomer vinil klorida;
monosakarida; mordan untuk logam; morpholine amines; n-heksadekana; n-heptadekana; n-oktadekana; n-paraffin; n-
pentadekana; naftalena; naftalena terklorinasi; nanopowders untuk keperluan industri; naphthylamine; natrium; natrium
aluminium fluorida; natrium aluminium fosfat; natrium bisulfit; natrium bromida; natrium dikromat; natrium emas klorida; natrium
fluorida; natrium fluosilikat; natrium format; natrium fosfat; natrium hidroksida anhidrat untuk keperluan industri; natrium
hidroksida untuk keperluan industri; natrium hipoklorit; natrium iodida; natrium karbonat; natrium klorat; natrium klorit; natrium
kromat; natrium molibdat; natrium nitrat; natrium nitrit; natrium perborate; natrium permanganat; natrium peroksida; natrium
sianida; natrium silikat; natrium sulfat; natrium sulfida; natrium sulfit; natrium tartrat; natrium tawas; natrium tetraborat; natrium
tiosulfat; natrium tungstate; neodymium; neon; neptunium; nikel amonium sulfat; nikel hidroksida; nikel oksida; nikel sulfat;
niobium carbide; nitrat; nitrat oksida; nitrobenzene; nitrofenol; nitrogen; nitrogen dioksida; nitrogen oksida; nitronaphthalene;
nitroparaffin; nitrotoluene; nonyl phenol; normal paraffin; nukleoprotein; nutrisi untuk ragi untuk keperluan industri; nutrisi untuk
tanaman; octyl acetate; oksalat; oksida besi; oksida non-logam; oksidan kimia untuk digunakan dalam pembuatan sirkuit
tercetak; oksigen untuk keperluan industri; oleyl alkohol; oli hidrolik; oli transmisi; oligopeptida untuk keperluan industri;
oligosakarida; olivin [mineral silikat]; opacifiers untuk kaca; opasifiers untuk enamel; opasifiers untuk enamel atau kaca;
organosilanes; oxime; oxyalkylates; paduan logam tanah jarang; pakan kebun [pupuk]; paladium klorida; paraldehyde; partikel
keramik untuk digunakan sebagai media penyaringan; pasta dempul untuk perbaikan bodi mobil; pasta pati untuk keperluan
industri; pasta solder; pati untuk digunakan dalam industri kertas; pati untuk digunakan dalam industri tekstil; pati untuk industri
makanan; pati untuk keperluan industri; pektin [fotografi]; pektin untuk industri makanan; pektin untuk keperluan industri;
pelapis kimia untuk digunakan dalam pembuatan papan sirkuit cetak; pelapis kimia untuk lensa mata; pelapis kimia yang
digunakan dalam pembuatan lensa plastik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk digunakan dalam lensa kacamata;
pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk kaca optik; pelapis kimia yang mengandung kuarsa untuk plastik optik; pelapis
peka cahaya untuk digunakan dalam industri papan sirkuit cetak; pelapis pelindung untuk lensa oftalmik; pelapis polimer selain
untuk cat; pelapis solder [sediaan kimia]; pelarut; pelarut aromatik untuk keperluan industri dan komersial; pelarut spektroskopi
untuk keperluan industri; pelarut untuk cat; pelarut untuk cat, pernis dan pernis; pelarut untuk digunakan dalam industri
insektisida; pelarut untuk pernis; pelat ferrotype [fotografi]; pelat peka cahaya untuk pencetakan offset; pelet gambut benih
(peat pellet) yang dimaksudkan untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan untuk kegunaan perkebunan; pelunak daging
untuk keperluan industri; pemanis buatan (produk kimia); pemanis buatan [sediaan kimia]; pemanis buatan untuk minuman;
pembersih carbon untuk mobil; pemurni bumi yang diaktifkan [mineral non logam]; pemurni mineral bumi [mineral non logam];
pemurni mineral bumi [mineral non-logam]; pemurni mineral bumi yang diaktifkan [mineral non-logam]; pencampuran kimia
untuk beton; pendingin; pendingin air kimia untuk akuarium; pendingin tanah untuk keperluan pertanian; pendingin udara;
pendingin untuk mesin kendaraan; penetral gas beracun; pengatur pertumbuhan tanaman untuk keperluan pertanian;
pengawet; pengawet bata, kecuali cat dan minyak; pengawet batu, kecuali cat dan minyak; pengawet beton; pengawet beton,
kecuali cat dan minyak; pengawet karet; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi untuk sistem
pembuangan mobil; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri minyak nabati; pengawet kimia untuk digunakan dalam
industri roti; pengawet kimia untuk digunakan dalam industri sabun; pengawet untuk bangunan, kecuali cat dan minyak;
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pengembang fotografi (bahan kimia); pengemulsi; pengemulsi kimia; pengemulsi polimer; pengemulsi sabun; pengemulsi
untuk digunakan dalam industri; pengemulsi untuk digunakan dalam industri kulit; pengemulsi untuk digunakan dalam industri
makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri olahan perlengkapan mandi; pengemulsi untuk digunakan dalam
industri pengolahan makanan; pengemulsi untuk digunakan dalam industri pengolahan pakan; pengemulsi untuk digunakan
dalam industri tekstil; pengemulsi untuk keperluan industri; pengemulsi untuk sediaan makanan; pengental sintetis yang
digunakan dalam manufaktur; pengganti lemak (bahan kimia); penghancur/pembersih kerak karbon; penghilang air;
penghilang busa; penghilang perekat; pengisi rongga pohon [kehutanan]; pengisi untuk pemurni mineral bumi; penguat bahan
kimia untuk kertas; penguat kimia untuk karet; pengubah reologi [bahan kimia] untuk digunakan dalam bidang bahan pelapis;
peningkat octane dan cetana, penghemat bahan bakar (berbentuk pil); penukar ion [bahan kimia]; penyerap kimia untuk
menghilangkan kotoran dari bahan bakar; pepsins untuk keperluan industri; perak iodida; perak klorida; perak nitrat; perak
nitrit; perak oksida; perak sianida; perak sulfat; perborate dari soda; percarbonate; pereaksi diagnostik untuk penggunaan
ilmiah; pereaksi diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; perekat; perekat atap; perekat gasket mobil; perekat
kontak; perekat kontak untuk digunakan dengan kayu; perekat kontak untuk digunakan dengan laminasi; perekat plastik untuk
keperluan industri; perekat plastik, bukan untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik, selain untuk
keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat resin sintetis untuk
keperluan industri; perekat tepung [perekat], selain untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; perekat termoplastik untuk
keperluan industri; perekat untuk alas kaki; perekat untuk billposting; perekat untuk digunakan dalam pembuatan furnitur;
perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk digunakan dalam pembuatan penutup dinding; perekat
untuk digunakan dalam pembuatan perban bedah; perekat untuk industri bangunan; perekat untuk industri konstruksi; perekat
untuk kendaraan bermotor; perekat untuk keperluan industri; perekat untuk lantai, langit-langit dan ubin dinding; perekat untuk
memperbaiki artikel yang rusak; perekat untuk menerapkan penutup dinding; perekat untuk paving; perekat untuk paving hias;
perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk sepatu; perekat untuk sepatu bot; perekat untuk sepatu bot
dan sepatu; perekat untuk ubin dinding; perekat untuk ubin keramik; perekat untuk ubin langit-langit; perekat untuk ubin lantai;
perekat untuk ujung tongkat biliar; perekat untuk wallpaper; perklorat; perkloretilen; persulfat; phenylenediamine; piridin;
pirimidin; piring fotografi peka cahaya; piring fotosensitif; piring kering fotografi (bahan kimia); pirol; plasticizer; plasticizer
digunakan untuk pembuatan barang plastik; plastik mentah; plastik polimerisasi; plastik yang belum diproses; plastik yang
belum diproses dalam bentuk pelet (Bahan kimia); plastik yang belum diproses untuk keperluan industri; plastik yang tidak
diproses dalam bentuk bubuk atau butiran; plastik yang tidak diproses untuk digunakan dalam industri; plastik yang tidak
diproses untuk digunakan dalam pembuatan poliuretan; plastik, tidak diproses; plastisol; plutonium; poliester (belum diolah);
poliester yang didaur ulang (belum diolah); polieter poliol; poliglikol; polimer berbasis dendrimer untuk digunakan dalam
industri kapsul untuk obat-obatan; polimer berbasis dendrimer untuk katalis dendritik; polimer berbasis dendrimer untuk
preparasi enzim; polimer dan komposisi polimer yang digunakan dalam industri cat dan pelapis; polimer dan komposisi polimer
yang digunakan untuk industri barang komersial dan industri; polimer untuk digunakan dalam industri semikonduktor; polimer
yang digunakan dalam industri; polimer yang digunakan untuk industri barang komersial, industri dan domestik; polimer yang
larut dalam air; poliol; poliol polieter (bahan kimia); polipeptida untuk tujuan ilmiah; polisakarida; polisakarida untuk digunakan
dalam industri bahan makanan; polisakarida yang digunakan dalam bahan makanan; polisakarida yang digunakan dalam
fermentasi, penyedap, pengawet dan pengikatan; polisilan; polisilikon untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan
baterai surya; poliuretan yang belum diproses; poliuretan, tidak diproses; polivinil asetat; polonium; polypropylene;
polysilazanes; pot gambut untuk hortikultura; praseodymium; praseodymium hidroksida; prekursor monomer untuk digunakan
dalam industri semikonduktor; prekursor untuk komposit polimer; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan
industri; produk kimia untuk digunakan dalam industri wewangian; produk kimia yang digunakan dalam industri minyak dan
gas; produk pembersih mesin berbahan dasar kimia; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan industri;
promethium; propilen [propena]; propilena karbonat; propoksilat; proppants untuk digunakan dalam operasi perekahan hidrolik
sumur minyak dan gas; protaktinium; protamin; protein [bahan baku]; protein berasal dari hewan [bahan mentah] tidak untuk
dkonsumsi manusia; protein larva serangga [bahan baku]; protein larva serangga untuk industri makanan; protein plastik, tidak
diproses; protein serangga [bahan baku]; protein serangga larva untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein
serangga larva untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk digunakan dalam industri suplemen makanan;
protein serangga untuk digunakan dalam pembuatan; protein serangga untuk industri makanan; protein susu (bahan kimia);
protein untuk digunakan dalam industri; protein untuk digunakan dalam industri kosmetik; protein untuk digunakan dalam
industri makanan dan minuman; protein untuk digunakan dalam industri minuman; protein untuk digunakan dalam industri
produk makanan; protein untuk digunakan dalam industri suplemen makanan; protein untuk industri makanan; protein untuk
keperluan industri; protein yang digunakan dalam industri; pulp selulosa; pulp serat kulit pohon; pulp sulfit; pulut; pupuk; pupuk
alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk
cair; pupuk campuran; pupuk dari kotoran burung; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia;
pupuk kalium; pupuk kalium klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalium terkalsinasi; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium
superfosfat; pupuk kandang; pupuk kimia; pupuk kompleks; pupuk laut; pupuk majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi
secara kimia; pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk
rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian; pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda; pupuk
superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari tepung ikan; pupuk tepung
tulang; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk
penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk
untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; quebracho untuk keperluan industri; quinhidron; rabuk (pupuk) alam; rabuk buatan
untuk tanah; radium untuk tujuan ilmiah; radon; ragi untuk digunakan dalam industri pengolahan minyak; rantai asam nukleat,
selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reagen kimia, selain untuk kegunaan medis atau kedokteran hewan;
reagen-reagen diagnostic dan sediaan-sediaan untuknya, lain daripada untuk ilmu kedokteran atau ilmu kedokteran hewan;
reaktan antibodi untuk tujuan ilmiah; reaktan diagnostik in vitro untuk tujuan ilmiah; reaktan diagnostik, selain untuk keperluan
medis atau kedokteran hewan; reaktan kimia untuk digunakan dalam industri bahan kimia; reaktan kimia untuk digunakan
dalam penelitian genetik; reaktan kimia untuk pengujian hubungan kekeluargaan; reaktan kimia untuk pengujian identitas
genetik; reaktan kimia untuk tujuan ilmiah; reaktan kimia, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; reaktan kultur
sel untuk penggunaan laboratorium; reaktan kultur sel untuk tujuan ilmiah atau penelitian; reaktan untuk analisis kimia; reaktan
untuk digunakan dalam sediaan kimia ilmiah untuk analisis kimia atau biologi; reaktan untuk menguji sterilitas obat-obatan dan
solusi injeksi; reaktan untuk menguji sterilitas sediaan kimia medis; reaktan untuk penelitian medis; reaktan untuk penggunaan
penelitian ilmiah atau medis; reaktan untuk tujuan ilmiah; reaktan untuk tujuan ilmiah untuk digunakan dalam isolasi dan
pemurnian asam nukleat; reaktan untuk tujuan penelitian; renium; resin akrilik, belum diproses; resin buatan dan sintetis, tidak
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diproses; resin buatan yang belum diproses untuk keperluan industri; resin buatan yang tidak diproses sebagai bahan baku
dalam bentuk bubuk, cairan atau pasta; resin buatan yang tidak diproses untuk digunakan dalam pembuatan; resin buatan
yang tidak diproses, plastik yang tidak diproses; resin dan bubur buatan yang belum diproses; resin dan dispersi resin; resin
dari damar wangi digunakan untuk sambung tunas tanaman; resin epoksi, tidak diproses; resin fenolik, tidak diproses; resin
furan, tidak diproses; resin hidrokarbon sintetis, yaitu, alifatik; resin melamin, tidak diproses; resin penukar ion [sediaan kimia];
resin penukar ion yang digunakan dalam pengolahan air; resin poliester, tidak diproses; resin polietilen untuk pelapisan
ekstrusi; resin polietilen, tidak diproses; resin polifenilen sulfida, tidak diproses; resin polikarbonat, tidak diproses; resin
polimetil metakrilat, tidak diproses; resin polisulfon, tidak diproses; resin poliuretan, tidak diproses; resin polivinil alkohol, tidak
diproses; resin polivinil asetat, tidak diproses; resin polivinil klorida, tidak diproses; resin polyphenylene oxide, tidak diolah;
resin polypropylene, tidak diproses; resin polystyrene, tidak diproses; resin polyvinylidene chloride, tidak diproses; resin putih
air terhidrogenasi; resin silikon, belum diproses; resin sintetis termoplastik, tidak diproses; resin sintetis termoset, tidak
diproses; resin sintetis untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang dari karet vulkanisir [belum diproses]; resin sintetis
untuk keperluan industri, yaitu pelapis cetakan dan pelapis berbasis resin yang memiliki sifat anti-lengket dan pelumasan;
resin sintetis yang belum diproses secara termal; resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri kosmetik;
resin sintetis yang belum diproses untuk digunakan dalam industri senyawa cetakan plastik; resin sintetis yang belum diproses
untuk digunakan dalam industri senyawa pencetak; resin sintetis yang dapat diproses dengan radiasi; resin sintetis yang
digunakan dalam industri cat dan pelapis; resin sintetis, tidak diproses; resin stirena akrilonitril, tidak diproses; resin
termoplastik, tidak diproses; resin urea-formaldehyde, tidak diproses; resin yang belum diproses untuk digunakan dengan
printer 3D; resorsinol; rhamnose untuk keperluan industri; rubidium; rumput laut; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk
digunakan sebagai pupuk; sabun [logam] untuk keperluan industri; sakarida; sakarin; sal amonia spirit; sal amoniak; saltpeter
(kalium nitrat); samarium; sampel kontrol untuk pengujian kontrol kualitas air; sampel serum untuk tujuan ilmiah; saus
tembakau; sealant kimia untuk permukaan penyegelan; sealant tusukan ban; sealer penembus kimia untuk batu alam; sediaan
anti kerak; sediaan anti-kecambah untuk sayuran; sediaan anti-mendidih untuk cairan pendingin mesin; sediaan anti-
pembekuan; sediaan anti-penyusutan untuk industri; sediaan anti-sulfurisasi untuk akumulator; sediaan antibeku; sediaan
antistatik untuk keperluan industri; sediaan antistatik, selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan bahan kimia pelapis
dinding, lantai dan langit-langit yang digunakan untuk pencegahan kebakaran di bangunan; sediaan bahan kimia untuk
digunakan dalam industri obat-obatan; sediaan bahan kimia untuk digunakan dalam produksi obat-obatan; sediaan bahan
kimia untuk tujuan ilmiah, selain untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; sediaan bahan pelapis yang terdiri dari
senyawa polimer untuk melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bakteri untuk dekomposisi limbah hewan; sediaan
bakteri untuk industri makanan; sediaan bakteri, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan bakteriologis
untuk asetifikasi; sediaan bakteriologis, selain untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan; sediaan besi sulfat untuk
mencegah klorosis pada tanaman; sediaan biokimia untuk tujuan ilmiah; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan
ilmu pengetahuan; sediaan biologis untuk digunakan dalam industri dan/atau ilmu pengetahuan; sediaan biologis, selain untuk
keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan cryogenic; sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan dan
pembuatan kertas; sediaan diagnostik untuk penggunaan ilmiah atau penelitian; sediaan diagnostik untuk tujuan ilmiah;
sediaan diagnostik, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; sediaan distilasi alkohol kayu; sediaan enzim untuk
industri alkohol; sediaan enzim untuk industri deterjen; sediaan enzim untuk industri makanan; sediaan enzim untuk industri
minuman; sediaan enzim untuk industri roti; sediaan enzim untuk keperluan industri; sediaan galvanisasi; sediaan karbon
hewan; sediaan karburisasi; sediaan kimia anti-hujan untuk diterapkan pada kaca depan kendaraan; sediaan kimia berbusa
untuk digunakan dalam penandaan sawah/ladang; sediaan kimia pelarut untuk digunakan dalam proses industri; sediaan
kimia pelembab; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia pelembab
[pembasah] untuk digunakan dalam pemutihan; sediaan kimia pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pewarnaan;
sediaan kimia pembilas untuk radiator mobil; sediaan kimia pencair es; sediaan kimia pengawet bunga; sediaan kimia
pengecoran; sediaan kimia pengecoran pasir; sediaan kimia penghilang busa; sediaan kimia penghilang lemak untuk
digunakan dalam proses industri; sediaan kimia penyaringan untuk industri minuman; sediaan kimia permukaan-aktif; sediaan
kimia protein makanan sebagai bahan baku; sediaan kimia tahan api; sediaan kimia untuk digunakan dalam fotografi; sediaan
kimia untuk digunakan dalam industri; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri inhibitor korosi; sediaan kimia untuk
digunakan dalam industri kosmetik; sediaan kimia untuk digunakan dalam industri tekstil; sediaan kimia untuk finishing dan
priming; sediaan kimia untuk industri cat; sediaan kimia untuk industri pigmen; sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan kimia
untuk melapisi dinding; sediaan kimia untuk melembutkan pada proses penyamakan kulit; sediaan kimia untuk melepaskan
wallpaper; sediaan kimia untuk membuat busa; sediaan kimia untuk memburamkan; sediaan kimia untuk memfasilitasi paduan
logam; sediaan kimia untuk memisahkan dan menghapus perekat; sediaan kimia untuk memperbaiki fonograf; sediaan kimia
untuk memurnikan sari buah anggur yang tidak diragi; sediaan kimia untuk mencairkan salju; sediaan kimia untuk mencairkan
salju dan es; sediaan kimia untuk mencegah infeksi patogen pada tanaman; sediaan kimia untuk mencegah jamur; sediaan
kimia untuk mencegah noda pada kaca; sediaan kimia untuk mencegah noda pada lensa; sediaan kimia untuk mencegah
pembentukan kerak; sediaan kimia untuk mencegah pembentukan kerak dalam sistem pemanas dan pendingin hidronik;
sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang mempengaruhi tanaman anggur; sediaan kimia untuk mencegah penyakit yang
mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur; sediaan kimia untuk
mengepres; sediaan kimia untuk menghemat bahan bakar; sediaan kimia untuk menghilangkan getah; sediaan kimia untuk
menghilangkan jamur; sediaan kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dengan beton; sediaan kimia untuk
menghilangkan karat; sediaan kimia untuk menghilangkan kilap; sediaan kimia untuk menghilangkan perekat, pita perekat, cat,
pernis, spidol dan tinta, cat, cat semprot, grafiti, sealant, dan noda dari makanan, minuman dan hewan peliharaan; sediaan
kimia untuk menguji air kolam renang; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan pohon Natal; sediaan kimia untuk menstabilkan tanah; sediaan
kimia untuk mesin decarbonising; sediaan kimia untuk pelindung; sediaan kimia untuk pemadam api; sediaan kimia untuk
pembersih rem; sediaan kimia untuk pengkilap kulit; sediaan kimia untuk pengobatan benih; sediaan kimia untuk pengolahan
air; sediaan kimia untuk perawatan mesin dan aditif untuk bahan bakar bensin dan solar; sediaan kimia untuk pertanian;
sediaan kimia untuk tongkat cahaya; sediaan kimia untuk tujuan ilmiah; sediaan kimia yang digunakan dalam proses akhir
industri baja; sediaan kimia yang terbuat dari gallnut dipakai sebagai bahan penyamak; sediaan kimia, kecuali pigmen, untuk
industri enamel; sediaan kimiawi dalam sifat akselerator lem; sediaan kimiawi untuk anti noda; sediaan kimiawi untuk daging
asap; sediaan kimiawi untuk mencegah noda pada gandum; sediaan kimiawi untuk penyebaran minyak; sediaan koloid untuk
digunakan dalam pembuatan; sediaan koloid untuk keperluan industri; sediaan koloid untuk penggunaan ilmiah; sediaan
kondensasi kimia; sediaan korosif; sediaan kriogenik dalam bentuk padat, cair atau gas; sediaan mematri; sediaan mengatur
pertumbuhan tanaman; sediaan menghilangkan kerak untuk keperluan industri; sediaan menghilangkan kerak,
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selain untuk keperluan rumah tangga; sediaan mikronutrisi untuk tanaman; sediaan mikroorganisme, selain untuk penggunaan
medis dan kedokteran hewan; sediaan nutrisi untuk tanaman; sediaan pelunakan air; sediaan pelunakan logam; sediaan
pemadaman api; sediaan pembakaran [bahan kimia tambahan untuk bahan bakar motor]; sediaan pembasah rumput; sediaan
pembasah untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pembasah untuk produk makanan; sediaan pemupukan mineral;
sediaan pemurnian; sediaan pemurnian gas; sediaan pencangkokan pohon ketan; sediaan pendingin; sediaan pendispersi;
sediaan pengawet bir; sediaan pengawet untuk bunga potong; sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri farmasi;
sediaan pengawet untuk digunakan dalam industri kosmetik; sediaan pengawet untuk ubin, kecuali cat dan minyak; sediaan
pengemulsi; sediaan pengerasan logam; sediaan pengerasan untuk keperluan industri; sediaan pengkondisian tanah; sediaan
pengoksidasi; sediaan penguatan tanaman; sediaan penjernih dan pengawet bir; sediaan penyamakan kulit; sediaan
perbaikan tanah; sediaan pereduksi untuk digunakan dalam fotografi; sediaan perekat untuk perban bedah; sediaan pupuk;
sediaan sampel uji untuk keperluan penelitian; sediaan semprotan kimia untuk peregangan sepatu; sediaan solder; sediaan
stimulan bio biologis untuk pertanian, dan pengatur pertumbuhan tanaman; sediaan tempering; sediaan tempering dan solder;
sediaan tempering logam; sediaan untuk deicing; sediaan untuk melindungi tanaman terhadap patogen; sediaan untuk
mempercepat proses memasak untuk keperluan industri; sediaan untuk menghidrasikan untuk keperluan industri; sediaan
untuk menjernihkan air; sediaan untuk menyamak kulit; sediaan untuk menyamak kulit binatang berbulu; sediaan untuk
pemisahan gemuk; sediaan untuk penghematan batubara; sediaan vulkanisasi; sediaan-sediaan kimia atau biologis untuk
manajemen stres pada tanaman; sediaan-sediaan kimia pelapis; sediaan-sediaan pelunakan; sediaan-sediaan penahan
kelembaban (sediaan-sediaan kimia) untuk makanan dan kosmetika; sel induk untuk tujuan ilmiah; sel induk untuk tujuan
penelitian; sel induk, selain untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; selenium; selulase untuk digunakan dalam
pembuatan deterjen; selulosa; selulosa bakteri; selulosa dan turunan selulosa; selulosa ester [bahan kimia viskosa]; semen
[metalurgi]; semen karet untuk keperluan industri; semen karet untuk memperbaiki ban pneumatik; semen minyak [dempul];
semen perekat; semicarbazone (bahan kimia); semprotan antistatik untuk peralatan elektronik; semprotan kimia pencair es
untuk kaca depan; semprotan kimia pencair es untuk kunci pintu; seng asetat; seng fosfat; seng karbonat; seng klorida; seng
oksida untuk digunakan dalam pembuatan; seng silikat; seng sulfat; seng sulfida; seng tungstat; senyawa aktif permukaan;
senyawa alifatik; senyawa barium; senyawa berbasis polimer untuk digunakan dalam pembuatan; senyawa fluorspar; senyawa
kimia pelapis untuk digunakan dalam industri; senyawa kimia perfluorinated disiapkan secara sintetis untuk digunakan dalam
industri; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam
industri fiberglass; senyawa kimia untuk menghilangkan jamur yang digunakan dalam industri plastik; senyawa kimia untuk
menyembuhkan beton; senyawa kimia vinil, yaitu vinil asetat, vinil klorida, resin polivinil klorida, monomer vinil klorida;
senyawa nitrogen; senyawa organoarsen; senyawa organofosfor; senyawa organologam; senyawa penyegelan ban; senyawa
perekat untuk pipa; senyawa polimer untuk digunakan dalam industri; senyawa polimer untuk digunakan dalam pembuatan;
senyawa polivinil klorida terklorinasi; senyawa resin sintetis yang belum diproses dalam bentuk mikrosfer yang digunakan
untuk menggabungkan berbagai zat lain; serat buah yang mengandung pektin untuk industri kimia dan makanan; serat buah
yang mengandung pektin untuk keperluan industri; serat jeruk untuk industri kimia dan makanan; serat jeruk untuk keperluan
industri; serat jeruk untuk keperluan industri (bahan kimia); serat tanaman untuk industri kimia dan makanan; serat tanaman
untuk keperluan industri; serat tanaman untuk keperluan industri kimia; serbuk logam oksida untuk keperluan industri; serium;
serium fluorida; serium hidroksida; serium klorida; sesium; setil alkohol; sianat; sianida [prusisi]; siccatives [sediaan pengering]
untuk dempul; siklamat; siklopentana; silan; silan terminasi polieter; silan untuk digunakan dalam pembuatan semikonduktor
dan baterai surya; silica dioxide; silicon silane; silika koloid; silikat; silikon; silikon dioksida; silikon karbida [bahan baku]; silikon
karbida untuk keperluan industri; silikon murni; silikon organik; silikon untuk keperluan industri; skandium; soda abu; soda
bikarbonat untuk keperluan kimia; soda bikromat; soda dikalsinasi; soda hipoklorit; soda kaustik untuk keperluan industri;
solusi anti-buih untuk akumulator; solusi untuk cyanotyping; solusi yang digunakan dalam alat tes diagnostik, selain untuk
keperluan medis; sorben kimia; sorrel salt (Potassium hydrogenoxalate); spesimen jaringan biologis untuk digunakan dalam
penelitian ilmiah; spinel [mineral oksida]; stabilisator adonan untuk industri makanan; stabilisator enzim; stabilisator kimia;
stabilisator kimia untuk mengawetkan bahan makanan; stabilisator tanah untuk digunakan dalam konstruksi jalan; stabilisator
untuk minyak, cat; stanat; stanik klorida; stanik oksida; stanik sulfida; steviol glikosida [pemanis buatan]; stilbene; stirena; strip
tes diresapi dengan reaktan untuk menguji air kolam renang; strip uji yang diolah secara kimia untuk kalibrasi sediaan kimia
laboratorium; strip uji yang dirawat secara kimia, selain untuk keperluan medis; stronsium; stronsium hidroksida; stronsium
karbonat; substrat enzim; substrat enzim untuk tujuan ilmiah; substrat peptida untuk tujuan ilmiah; substrat untuk hidroponik;
substrat untuk tumbuh bebas tanah [pertanian]; sulfat; sulfida; sulfit untuk mengawetkan bahan makanan; sulfonasi lignin;
sulfur dioksida; sulfur trioksida; sumac untuk digunakan dalam penyamakan; superphosphate [pupuk]; suplemen nutrisi
ganggang berbasis kalsium untuk digunakan sebagai penyubur tanaman hias dalam akuarium; surfaktan; surfaktan anionik
biodegradable untuk digunakan dalam industri; surfaktan kationik untuk digunakan dalam industri; surfaktan non-ionik;
surfaktan non-ionik untuk digunakan dalam industri; surfaktan silikon untuk keperluan industri; surfaktan tanah digunakan
untuk meningkatkan pergerakan air yang seragam di dalam tanah; surfaktan untuk keperluan industri; surfaktan untuk
penggunaan manufaktur dan pengolahan air; tagatose [pemanis buatan]; talium; talkum [magnesium silikat]; tanah buatan
untuk budidaya tanaman terbuat dari bahan mineral; tanah buatan untuk penanaman tanaman; tanah buatan untuk
penanaman tanaman terbuat dari bahan plastik; tanah diatom; tanah jarang; tanah lempung untuk digunakan dalam industri
tekstil; tanah liat dalam bentuk media untuk penanaman tanaman hidroponik [substrat]; tanah untuk mempercepat
pertumbuhan; tanah yang telah dicampur untuk jalan, kolam dan danau; tanah-tanah gemuk dalam bentuk wadah-wadah
untuk menanam dan menumbuhkan tanaman-tanaman dan bunga-bunga; tanah-tanah gemuk dalam pot yang dimaksudkan
untuk pertanian, perkebunan dan kehutanan; tanah-tanah gemuk,  tanah-tanah gemuk untuk tanaman dalam pot, yang
ditambahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuh-tumbuhan; tanah-tanah gemuk,  tanah-tanah
gemuk untuk tanaman dalam pot, yang ditembahkan untuk pemberian gizi untuk digunakan pada penanaman tumbuh-
tumbuhan; tanin; tartar, selain untuk keperluan farmasi; tawas; tawas besi; tawas krom; tawas mangan; teknesium; telurium;
tembaga fosfat; tembaga karbonat; tembaga sulfat; tepung kedelai [protein] untuk industri makanan; tepung kedelai untuk
keperluan industri; tepung kentang untuk industri makanan; tepung kentang untuk keperluan industri; tepung pulse untuk
keperluan industri; tepung tapioka untuk keperluan industri; tepung tulang [pupuk]; tepung untuk keperluan industri; terak
[pupuk]; terbium; terpene; tes immunoassay kromatografi untuk penggunaan laboratorium; tetraklorida; tetrakloroetana;
tetrasakarida; thiocarbanilide; thorium; thulium; timah (II) klorida; timah (II) oksida; timah (II) sulfida; timah biklorida; timbal
arsenat; timbal asetat; timbal karbonat; timbal kromat; timbal nitrat; timbal oksida; timbal sulfat; timbal tetraetil; timol untuk
keperluan industri; tioeter; tiofena; tiourea; titanium dioksida untuk keperluan industri; titanium oksida; tolidin; toluena; toluidin;
topsoil (media tanah); torium nitrat; trehalosa untuk industri makanan; trehalosa untuk keperluan industri; trietanolamin;
trigliserida; trikloretilen; triklorida emas; triphenylmethane; triple superfosfat (pupuk); trisakarida; triterpene glikosida [pemanis
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buatan]; trypsins untuk keperluan industri; tungsten karbida; turunan benzena; turunan selulosa [bahan kimia]; turunan
selulosa eter; udara cair; uranat; uranium; uranium nitrat; uranium oksida; urease untuk keperluan industri; vinil asetat; vinil
klorida; vinil, yaitu, polimer dan polistirena, yaitu, zat kimia yang digunakan untuk pelapis, yaitu, bahan pelapis polimer untuk
kertas dan pelapis yang dapat dimakan berbahan dasar polimer untuk tablet; vinilidena klorida; viscose; vitamin untuk
digunakan dalam industri; vitamin untuk digunakan dalam industri kosmetik; vitamin untuk digunakan dalam industri obat-
obatan; vitamin untuk digunakan dalam industri produk makanan; vitamin untuk digunakan dalam industri suplemen makanan;
vitamin untuk industri makanan; vitamin untuk tumbuhan; vitriol biru; water glass (sodium silikat); witherite (barium karbonat);
xenon; xilol; xilosa; xylene; xylenol; yodium untuk keperluan industri; yodium untuk keperluan kimia; ytterbium; zat antara kimia
untuk digunakan dalam pembuatan bahan kimia pertanian; zat anti ketukan untuk mesin pembakaran internal; zat anti-ketukan
untuk mesin pembakaran internal; zat arang untuk penyaring; zat bantu untuk pembuatan lantai busa; zat kimia pengikat
pengecoran; zat kimia untuk mencegah robekan pada kaos kaki; zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan; zat kimia
untuk mengawetkan bunga potong; zat kimia untuk menstabilkan bahan makanan; zat kimia untuk penyamakan kulit dan kulit
binatang; zat mineral yang digunakan untuk mengoksidasi kotoran dan mengatur suhu dalam tungku produksi kaca; zat
pembasah tanah surfaktan; zat pemercepat reaksi vulkanisasi; zat pengatur pertumbuhan tanaman; zat pengawet benih; zat
pengerasan batu kapur; zat penyamak kayu; zat penyamakan; zat perekat untuk digunakan dalam industri; zat tempering; zat
untuk mengawetkan biji; zat-zat pencuci untuk kegunaan industri; zeolit aktif digunakan untuk filtrasi akuarium; zinc oxide;
zirkonia; zirkonium oksida; zirkonium tetraklorida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:36:38
540   EtiketDID2022035893

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Angke Indah No. 34 RT 009/ RW003 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11330

COKRO SYAHPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hillary Farm
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit,
serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan
eyeliner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher;
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan);
Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya;
Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk
pasta; Losion dan serum; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sampo rambut 3-in-1; Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Tempat lipstik; Vitamin C
serum; gel mandi, krim dan minyak; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak
termasuk kuas dan spons]; krim; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang adil; krim malam;
krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim
pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu dan boot; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim
tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan
kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan
gel penyamakan; lipstik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai
setelah berjemur matahari; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan
kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu
mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; sabun krim tubuh; 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, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama
dan setelah bercukur; semir sepatu dan krim; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
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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; tempat lipstik===
===Bubuk dari buah prem; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk es krim; Es krim buatan; Es
krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam),
yaitu, makanan penutup es krim; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Gulagula
beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Minuman es krim; Minuman es krim; Produk-
produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Saus untuk es krim;
Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti es krim berbahan dasar
kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bahan pengikat untuk es krim; bubuk
untuk membuat es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; campuran es krim; es krim; es krim; es krim; es
krim; es krim; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dan produk es
krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es
krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim gateaux; es krim mochi; es krim mochi; es krim soft-
serve (hidangan penutup); es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim sundae; es krim susu; es krim susu;
es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es krim, sorbet dan es lainnya
yang dapat dimakan; gelato; ice cream bars [gula-gula]; kue es krim; kue es krim; makanan penutup es krim; makanan
penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; pengganti es krim; pengganti es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa makanan
untuk digunakan dalam membuat es krim; sandwich es krim; sandwich es krim; saus untuk es krim; saus untuk es krim;
taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; wafer es krim; wafer es krim; zat
pengikat berbasis pati untuk es krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim.; Bumbu instan bubuk; Coklat, praline yang diisi
dan tidak diisi, permen; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer)
dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan;
Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi bubuk; Kopi susu bubuk; Kunyit bubuk; Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun;
Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar madu; Nasi Jhejhen dari Madura; Olesan manis
(madu); Pala bubuk; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat;
Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Temulawak bubuk (bumbu); air madu; almond berlapis permen; apel berlapis permen; bingkisan buskuit,
permen, cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk coklat;
bubuk custard; bubuk kakao instan  ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kelapa kering [pemanis alami];
bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk teh
instan; bubuk untuk membuat es krim; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan,
olesan cokelat; 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; dekorasi permen untuk kue; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; gelang
permen; glasir madu treacle untuk ham; gula bubuk; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-
gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; kalung permen; karamel [permen]; kopi bubuk; 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; mint untuk permen; mizuame [sari pati ketan] [permen]; mukhwas [permen untuk
menyegarkan nafas]; olesan madu untuk ham; pasta permen [kembang gula]; pecan logs (permen); permen; permen
batangan; permen berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula tanpa obat;
permen kacang lokus; permen karet; 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 pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-
buahan; permen rasa mint; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya
kalsium; permen yogurt beku; popcorn berlapis permen; praline (permen); propolis [lem lebah] untuk makanan manusia;
propolis*; rempah-rempah bubuk; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; saus madu
mustard; saus mustard madu; sereal bubuk; sherbet fountains (permen); sweetmeats [permen]; tablet madu herbal [permen];
teh bubuk; teh hijau bubuk; tepung atau bubuk untuk gula-gula; vanilla bubuk (Bumbu)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:39:28
540   EtiketDID2022035894

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok AT No. 11 C, RT.007 RW.014, Kel. Duri Kepa,, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

ROKY LEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Virie Rosyl + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan
sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Baju Hangat; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat lengan pendek; 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 koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; 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; Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi,
gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan;
Celana; Celana Komprang; Celana jeans; Celana panjang denim; Celana panjang untuk jalan; Daster anak-anak; Flashes
(pakaian); Gaun malam; Gaun prom; Ikat kepala (pakaian); Ikat pinggang; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa
lengan; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Meukasah (Baju); 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 Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; 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
kertas (bukan untuk kesehatan); 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 pramuka; Pakaian renang;
Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi;
Pakaian untuk olahraga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; 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; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki
(pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian);
Rok dalam [pakaian dalam]; Rompi anak-anak; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian);
Setelan pakaian main; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Toro (Baju Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; alas kaki untuk anak-anak; 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; artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan
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[pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan untuk anak-anak; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian
atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan
sepatu; baju; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam;
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 olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-
piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; 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; ban lengan
[pakaian]; ban pinggang (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, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer
[pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bodysuits untuk anak-anak; celana; celana anak; celana
bahan katun; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berupa kaos kaki (stoking); celana dalam
[pakaian]; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana jeans untuk anak; celana
jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kasual; celana ketat; celana khaki; celana leging; celana pakaian; celana
panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-
anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek denim;
celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek
untuk orang dewasa; celana pria; celana stretch; celana untuk anak-anak; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); dickeys [bagian
depan baju]; earbands [pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti;
gaun jumper (baju hangat); gaun pesta; gaun rajut; 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
[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 stocking [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk
pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt,
celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jepret baju selangkangan untuk
bayi dan balita; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk
pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; 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 polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki anak-
anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian);
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja formal; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung
[pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian dalam;
kostum rakyat [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kuk baju; kurta (pakaian); lapisan
pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; manset
lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin
[pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian];
pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian bawahan dari bulu; pakaian
bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis;
pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam dari wol; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam
sekali pakai; pakaian dalam tenun; 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 dari kain linen;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian
formal; pakaian formal untuk pria; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kedap air; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian
kulit; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; 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 mewah; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga;
pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk
pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; pakaian pribadi;
pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut,
dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-
anak; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian stockinet; pakaian tahan air; pakaian tahan air
untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tenun; pakaian tenun dan
pakaian rajutan; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; 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 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 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 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; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
[pakaian]; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
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lainnya (bagian dari alas kaki); penyangga pakaian; piyama untuk anak-anak; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; rok
celana; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari
kain [pakaian]; sandal jepit [alas kaki]; sandal untuk anak-anak; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung
tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; sendal; sendal flip-flop;
sepatu; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu dan alas kaki; sepatu untuk anak-anak; 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; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits) sweater;
setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam;
sriwal (pakaian); sundresses; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian
dalam]; teddies pakaian dalam; topi pesta [pakaian]; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tubuh
[pakaian]; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:42:26
540   EtiketDID2022035895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: D. Husada Indah Timur 11/10, RT/RW : 006/009, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115

HENDRO ONGKOWIJOYO EFFENDI

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 :

: PSC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PSC adalah singkatan dari Penn Steel Chain. PSC daftar no. IDM000411051
591 Uraian Warna : Hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter bahan bakar; filter udara partikulat untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter untuk mesin;

saringan-saringan (filters) kartrid-kartrid untuk pengolahan minuman-minuman; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin
penyaringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:42:52
540   EtiketDID2022035896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Rawabali II No 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13920

PT Nutrifood Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: L-MEN GAINMASS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Putih, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan

penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar
buah, sayur, yogurt, dan keju; 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; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Sediaan-sediaan makanan berbahan dasar susu;
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; 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; makanan ringan berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar
bukan dari susu; minuman berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt; pengganti daging
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; protein susu untuk konsumsi
manusia; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu; susu cair atau susu bubuk dengan
vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; 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 yang berasal dari tumbuhan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:47:23
540   EtiketDID2022035898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Tugu Mutiara Blok A No.3. Desa. Sampora, Kabupaten Kuningan, Jawa
Barat, 45556

udi juhadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KaJogja
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan gold
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat,

ulasan, dan rekomendasi pada daftar real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di
bidang hiburan, perjalanan, pariwisata, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pemesanan dan
pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran===
===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Membuat reservasi dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; delicatessens [restoran]; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus
menyediakan makanan sate; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:49:45
540   EtiketDID2022035900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kran III No.14 RT.6 RW.5, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10610

Navy Juan Peterson

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAVON TREAT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:55:28
540   EtiketDID2022035901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sultan Serdang, Dusun I Desa Dalu Sepuluh A , Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara, 20362

PT. Mark Dynamics Indonesia, Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OPTI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamban; bidet; bidet air mancur; bola pelampung untuk tangki toilet; filter bidet; kelopak untuk kursi toilet; keran bidet;

kloset portabel dan sekali pakai; mangkuk toilet; mangkuk toilet dengan air jet bidet terintegrasi; pelampung untuk tangki
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jamban; pengaman kursi toilet; tangki air toilet; toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:56:11
540   EtiketDID2022035902

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SARIJADI BARU II NO.2 RT 002/ RW 006 KEL/DES SUKARASA KEC.
SUKASARI BANDUNG JAWA BARAT , Kota Bandung, Jawa Barat, 40151

NIKNOK HENDRIYATI, DR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3LEANOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH,GOLD,DAN BIRU TUA
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.; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); 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 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.; kosmetik tidak
mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat untuk merawat dan mempercantik bulu
mata, alis, mata, bibir dan kuku; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; 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; susu pembersih untuk perawatan kulit; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:57:04
540   EtiketDID2022035903

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl pangeran hidayat no 143 RT 001 RW 001 Kel. Dembe Jaya, Kec. Kota Utara, kota
Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96112

Hesty Kurniawaty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sheety Aisyah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Hijab; Pakaian Batik; Pakaian anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian wanita; gamis; gaun pesta; pakaian

pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 11:57:05
540   EtiketDID2022035904

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: D. Husada Indah Timur 11/10, RT/RW : 006/009, Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115

HENDRO ONGKOWIJOYO EFFENDI

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 :

: PSC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PSC adalah singkatan dari Penn Steel Chain. PSC daftar no. IDM000411051
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591 Uraian Warna : Hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===filter air; filter pengolahan air; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk

peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:00:02
540   EtiketDID2022035905

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Blok E1/36 RT. 009 RW. 005, Kembangan Selatan, Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RICHARD JOS SATAHUSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Rudi Agustian Hassim, S.H., M.H.
Wisma Mitra Sunter Blok C2, Lantai 16-06, Jalan Yos Sudarso Kav. 89, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Oranye, Merah, Merah Keungu-unguan dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif bahan bakar non-kimia; Arang untuk Hookah dan BBQ; Arang untuk hookah; Areng; Bahan Bakar Bensin; Bahan

Bakar Pesawat; Bahan Bakar Solar HSD (High Speed Diesel); Bahan bakar bioenergi dari kayu (bahan bakar padat); Bahan
bakar diesel; Bahan bakar kendaraan, yaitu gasoline dan bahan bakar diesel; Bahan pengapian batubara; Bahan tambahan
bukan kimia untuk bahan bakar motor, bahan bakar dan pelumas, bahan bakar untuk keperluan membalap; Bahan tambahan,
bukan bahan kimia, untuk Bahan Bakar Minyak (Minyak bakar); Bensin RON 90; Bensin RON 92; Biodesel; Biosolar 48
(bahan bakar); Biosolar 51 (bahan bakar); Biosolar 53 (bahan bakar); Energi listrik dari sumber terbarukan; Energi surya,
angin, listrik dan terbarukan; Gas alam terkompresi; Gas dan gas minyak bumi cair; Gasolin; Gemuk pelumas; Gemuk untuk
senjata (senjata); Grafit sebagai pelumas; Hal Jepang; Komposisi berbahan dasar granular absorbent oil untuk menyerap
tumpahan dari lantai; Komposisi pengontrol debu; Lampu Natal [lilin]; Lilin pohon Natal; Lilin-lilin Lancip; Marine Diesel Oil
(MDO) (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 180 (Bahan Bakar); Marine Fuel Oil (MFO) cSt 380 (bahan bakar); Mazut;
Minyak  inti  sawit  untuk  keperluan industri; Minyak  sawit  menjadi  bahan  bakar biodiesel; Minyak Bahan Bakar Kendaraan
Laut; Minyak Diesel Hijau; Minyak Mentah Rendah; Minyak biji rami untuk digunakan sebagai pelumas; Minyak bumi olahan
tanpa aditif; Minyak dan lemak industri; Minyak dan lemak untuk industri (selain minyak dan lemak yang dapat dimakan dan
minyak esensial); Minyak dasar; Minyak gas; Minyak insulasi listrik; Minyak kelapa sawit untuk penggunaan industri; Minyak
kompresor; Minyak mineral yang telah melalui proses penyulingan dan tidak berwarna; Minyak pelepasan cetakan; Minyak
pelumas sebagai minyak hidrolik; Minyak pelumas sintetis; Minyak pemanas; Minyak pemotongan; Minyak roda gigi terbuka;
Minyak solar CN 48; Minyak turbin; Minyak untuk sumbu sembahyang (bahan bakar); Minyak untuk turbin; Nafta; Olein; Oli
bantalan; Oli mesin untuk sepeda motor; Oli mobil; Oli pelumas; Oli roda gigi sintetis; Pelumas kompresor; Pelumas roda gigi
terbuka; Pelumas silinder; Pelumas untuk bor; Pelumas untuk senjata (senjata); Pelumas yang dirancang untuk digunakan
pada bantalan dan rol bearing dan busing; Pelumas-pelumas untuk lubang bawah mesin; Pelumas/perekat untuk industri
minyak dan gas; Pelumas minyak dan lemak otomotif; Produk petroleum; Reformat; Residu lilinan; Sediaan penghilang debu;
Senyawa pelumas anti-kejang untuk digunakan pada mesin; Spiritus bakar; Upet (Sebagai Penerangan Tradisional); aditif
non-kimia untuk  minyak mesin; aditif non-kimia untuk bahan bakar; aditif non-kimia untuk bahan bakar, pelumas dan gemuk;
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; alkohol [bahan bakar]; alkohol dan bahan
bakar alkohol campuran; alkohol untuk digunakan sebagai bahan bakar; antrasit; arang [bahan bakar]; arang kokas; arang
untuk digunakan sebagai bahan bakar; bagasse untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan bakar; bahan bakar (termasuk
minyak sari untuk motor); bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; bahan bakar (termasuk
minyak sari untuk motor) untuk digunakan pada semua permukaan dan bahan, baik secara internal maupun eksternal
termasuk penggunaan domestik, rumah tangga dan industri; bahan bakar bensin; bahan bakar benzena; bahan bakar
biodiesel; bahan bakar biomassa; bahan bakar butana; bahan bakar butana lebih ringan; bahan bakar cair; bahan bakar dan
bahan penerangan; bahan bakar dari sumber biologis; bahan bakar dengan basis alkohol; bahan bakar etanol; bahan bakar
gas; bahan bakar gesekan piring; bahan bakar hidrokarbon; bahan bakar jet; bahan bakar kendaraan; bahan bakar lampu;
bahan bakar metanol; bahan bakar mineral; bahan bakar motor; bahan bakar padat; bahan bakar penerangan; bahan bakar
penerbangan; bahan bakar solar; bahan bakar untuk kapal; bahan bakar untuk kendaraan bermotor; bahan bakar untuk korek
api; bahan bakar untuk pesawat dan kapal; bahan bakar untuk pesawat terbang; bahan bakar xylene; bahan bakar yang
berasal dari minyak mentah; bahan pembuatan gas; bahan penerangan; bahan tambahan bukan bahan kimia untuk minyak
dan bahan bakar; batu bara; batu bara muda; bensin; bensin industri; biofuel; biofuel jet; biofuel penerbangan; bongkahan
arang; bongkahan arang [bahan bakar]; bougies di alam lilin lilin; briket; briket arang; briket bahan bakar; briket batubara;
briket gambut; briket gambut [bahan bakar]; briket kayu; butana untuk penerangan; butiran kaca digunakan sebagai senyawa
penyapu untuk bahan kimia dan tumpahan lainnya; cairan arang lebih ringan; cairan pelumas mesin potong; cairan pemantik
rokok; cairan yang lebih ringan; campuran bahan bakar menguap; casting minyak; ceresine; cetakan pelepasan minyak; debu
batubara [bahan bakar]; debu yang menempel dan menyerap komposisi untuk digunakan pada jalan yang tidak beraspal;
dispersi lilin untuk keperluan industri; emulsi lilin untuk keperluan industri; energi listrik; energi terbarukan, yaitu, energi angin,
energi matahari, energi tenaga air, energi panas bumi dan bioenergi; etanol [bahan bakar]; eter minyak bumi; flux oil untuk
digunakan sebagai bahan dalam aspal; gambut [bahan bakar]; gas TPA; gas alam; gas alam cair; gas batubara; gas bumi cair
untuk digunakan untuk keperluan rumah tangga dan industri dan kendaraan bermotor; gas bumi cair untuk keperluan industri;
gas bumi cair untuk keperluan rumah tangga; gas butana untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas butana untuk digunakan
sebagai bahan bakar rumah tangga; gas cair; gas hidrokarbon cair [LHG] untuk digunakan sebagai bahan bakar; gas minyak
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bumi cair; gas propana; gas propana dijual dalam silinder untuk digunakan dalam obor; gas sintesis [bahan bakar]; gas sintetis
[bahan bakar]; gas untuk digunakan dalam memasak; gas untuk digunakan dalam pemanasan; gas untuk digunakan sebagai
bahan bakar; gas untuk pemanas api; gas untuk penerangan; gas yang dipadatkan [bahan bakar]; gemuk industri; gemuk
otomotif; gemuk untuk mesin; grafit sebagai pelumas; grease untuk kulit; grease untuk pengawetan kulit; kartrid gas butana
terjual terisi; kayu; kayu bakar; kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar; komposisi menyerap debu berbasis minyak bumi;
komposisi peletakan debu; komposisi pembasahan debu; komposisi penekan debu berbasis minyak bumi; komposisi pengikat
debu; komposisi pengikat debu untuk penyapuan; komposisi penyerap debu; komposisi penyerap, pembasahan dan
pengikatan debu; lampu malam [lilin]; lanolin; lanolin untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik; lanolin untuk digunakan
dalam pembuatan kosmetik dan salep; lanolin untuk keperluan industri; lemak; lemak sapi untuk keperluan industri; lemak
untuk keperluan industri; ligroin; lilin *; lilin [bahan baku]; lilin aroma aromaterapi; lilin belting; lilin beraroma; lilin carnauba; lilin
dan sumbu untuk penerangan; lilin doa; lilin industri; lilin lebah; lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan; lilin lebah untuk
digunakan dalam pembuatan kosmetik; lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan lilin; lilin lebah untuk digunakan dalam
pembuatan salep; lilin lilin; lilin nazar; lilin sayur; lilin tealight; lilin untuk bodyboards; lilin untuk digunakan dalam melapisi
bahan kemasan makanan; lilin untuk membuat lilin; lilin untuk menyerap asap; lilin untuk papan selancar; lilin untuk
penerangan; lilin untuk sembahyang; lilin untuk skateboard; lilin untuk ski; lilin untuk snowboards; lilin untuk wakeboards; lilin
wangi; lilin yang mengandung pembasmi serangga; log perapian; log perapian buatan; malam untuk penerangan;
memanaskan minyak; mineral roh untuk digunakan sebagai akselerator; minyak bakar; minyak berat; minyak biji kapas untuk
keperluan industri; minyak biji rami untuk keperluan industri; minyak bumi; minyak bumi, mentah atau halus; minyak bunga
matahari untuk keperluan industri; minyak dan gemuk industri; minyak dan lemak industri, lilin; minyak dan lemak industri,
pelumas; minyak dan minyak pengawet kulit; minyak diesel; minyak gas untuk pemanas industri; minyak gas untuk
pemanasan domestik; minyak gerinda; minyak hewani untuk keperluan industri; minyak ikan untuk keperluan industri; minyak
ikan, tidak bisa dimakan; minyak industri; minyak jagung untuk keperluan industri; minyak jarak untuk keperluan industri;
minyak jarak, tidak bisa dimakan; minyak kacang kedelai untuk keperluan industri; minyak kacang untuk keperluan industri;
minyak kedelai untuk digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis lainnya; minyak lampu; minyak lampu yang mengandung
anti serangga; minyak lobak untuk keperluan industri; minyak lobak untuk mesin pelumas; minyak mentah; minyak mentah
berat; minyak mentah ringan; minyak mesin; minyak mineral; minyak mineral dan gemuk untuk keperluan industri [bukan untuk
bahan bakar]; minyak mineral putih teknis; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan cairan pemotongan logam;
minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan cat; minyak mineral untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik dan
produk perawatan kulit; minyak mineral untuk keperluan industri, pertanian dan perdagangan umum; minyak nabati untuk
digunakan dalam pembuatan cat atau sabun; minyak non-mineral untuk keperluan industri; minyak non-mineral untuk
keperluan industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; minyak otomotif; minyak pelembab; minyak pelumas; minyak
pelumas [pelumas industri]; minyak pelumas mineral; minyak pelumas untuk kendaraan; minyak pelumas untuk keperluan
industri; minyak pelumas untuk mesin kendaraan bermotor; minyak pemotong untuk pengerjaan logam industri; minyak
pendingin; minyak pendingin untuk sarung tangan baseball; minyak penembus serba guna; minyak penetrasi; minyak
penetrasi untuk digunakan pada kunci pintu; minyak penyerap goncangan; minyak perilla untuk keperluan industri; minyak
putih; minyak putih grade teknis; minyak putih teknis; minyak rantai; minyak rebus untuk keperluan industri; minyak ringan;
minyak tanah; minyak tar batubara; minyak tekstil; minyak tulang untuk keperluan industri; minyak untuk alas kaki; minyak
untuk cat; minyak untuk digunakan dalam industri tekstil; minyak untuk keperluan umum; minyak untuk melepaskan pekerjaan
bentuk [bangunan]; minyak untuk pengawetan kulit; minyak untuk pengawetan pasangan bata; minyak untuk pengawetan
pasangan bata atau kulit; minyak untuk pengerjaan logam; minyak untuk perawatan permukaan; minyak untuk senjata
[senjata]; minyak untuk sepatu; minyak untuk sirkulasi; minyak wijen untuk keperluan industri; minyak yang dikeraskan [minyak
terhidrogenasi untuk keperluan industri]; minyak yang mudah terbakar; minyak zaitun untuk keperluan industri; minyak-minyak
untuk penerangan; nafta; nafta batubara; olahan minyak kacang kedelai untuk perawatan peralatan masak tanpa lengket; oli
dan cairan berbasis oli untuk mesin dan transmisi; oli dan pelumas dan oli motor; oli halus untuk motor; oli industri untuk
baterai; oli mesin; oli mesin otomotif; oli motor; oli pelumas dan gemuk; oli roda gigi; ozokerite; parafin; pelet bahan bakar;
pelet kayu untuk pemanasan [bahan bakar]; pelet serat terkompresi yang diproduksi dari tanaman untuk digunakan sebagai
bahan bakar; pelumas; pelumas grafit; pelumas industri; pelumas kendaraan bermotor; pelumas non-mineral untuk keperluan
industri; pelumas non-mineral untuk keperluan industri (bukan untuk bahan bakar); pelumas non-mineral untuk keperluan
industri, selain untuk digunakan sebagai bahan bakar; pelumas otomotif; pelumas padat; pelumas padat untuk keperluan
industri; pelumas pengeboran; pelumas pengeboran sumur minyak; pelumas serba guna; pelumas untuk binding wakeboard;
pelumas untuk keperluan industri; pelumas untuk mesin; pelumas untuk mesin industri; pelumas untuk mesin pesawat
terbang; pelumas untuk sabuk; pelumas untuk senjata; pelumas untuk sepatu bot; pemantik api; pemantik api di alam kayu
bakar; pemantik api untuk pemanggang; penting; persiapan sabuk yang tidak tergelincir; petroleum jelly untuk keperluan
industri; produk bahan bakar serpihan kayu ditekan; produk minyak bumi yang berasal dari minyak mentah; propana; propana
untuk digunakan sebagai bahan bakar; rabuk; roh yang dimetilasi untuk bahan bakar [alkohol bahan bakar terdenaturasi];
semangat motorik; serbuk batu bara (bahan bakar); serbuk lilin untuk keperluan industri; serpihan kayu applewood untuk
merokok dan memanggang makanan; serpihan kayu cedar untuk merokok dan memanggang makanan; serpihan kayu kemiri
untuk merokok dan memanggang makanan; serpihan kayu untuk digunakan sebagai bahan bakar; serpihan kayu untuk
makanan merokok; serpihan kayu untuk merokok dan memanggang; serpihan kayu untuk rokok dan makanan penyedap;
sesuatu yang montan; stearine; sumbu lampu; sumbu lilin; sumbu lilin untuk penerangan; sumbu untuk lampu minyak; sumbu
untuk penerangan; tadon [briket arang]; tumpahan kayu untuk penerangan; tumpahan kertas untuk penerangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:02:24
540   EtiketDID2022035907

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kutacane IV No.10, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
M. Abidin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: M-ABP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna kotak oval Biru dengan tulisan di dalam warna Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah untuk penggunaan medis; masker bedah; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker

pernapasan anak untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan
isolasi virus; masker untuk digunakan oleh tenaga medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:02:38
540   EtiketJID2022035908

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Walet Elok 6 No. 18, Kapuk Muara, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

UNAN RIMBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODERN PHYSIOTHERAPY & SPORTS CLINIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa fisioterapi; Jasa layanan perawatan kesehatan melalui terapi di rumah terapi; Klinik medikal; Pusat kesehatan; Pusat

kesehatan medis; Rumah sakit untuk pemulihan; Terapi meditasi; chiropractic, fisioterapi, akupunktur, osteopati, kedokteran
olahraga, pijat dan layanan paramedis; fisioterapi [terapi fisik]; jasa aromaterapi; jasa layanan konsultasi yang berkaitan
dengan perawatan kesehatan dengan terapi; jasa terapi; konsultasi farmasi; konsultasi kesehatan; konsultasi medis dan
farmasi; konsultasi profesional di bidang penilaian risiko kesehatan, nutrisi, makanan, hidrasi tubuh dan kesejahteraan fisik
dan psikologis, termasuk advis mengenai diet; layanan dokter; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan kesehatan; layanan pusat kesehatan; layanan terapi; menyediakan informasi dibidang
kesehatan, kebugaran, dan nutrisi; pemeriksaan kesehatan; pijat terapi; psikoterapi; terapi fisik; terapi seni; terapi tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:02:44
540   EtiketJID2022035909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dhyana Pura, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 80361
Patrick Dressel

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 :

: SPACE INVADERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Ungu; Hijau; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan hiburan klub malam; layanan klub hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:06:06
540   EtiketJID2022035910

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. KEMBANGAN UTARA NO. 49 RT 009/002, KEMBANGAN UTARA,
KEMBANGAN,JAKARTA BARAT, 11610, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610

PT OB FURNI INTERINDO, MARIA HENDRAYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Tiano Group & logo = Merupakan suatu penamaan
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas

rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; layanan grosir untuk alat kesehatan
untuk manusia; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk
manusia; manajemen bisnis komersial; toko alat kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:08:54
540   EtiketDID2022035911

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok AT No. 11 C, RT.007 RW.014, Kel. Duri Kepa,, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

ROKY LEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Virie Rosyl + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris dan kosmetik rambut yaitu ikat rambut, pita rambut elastis, jepit rambut, klip rambut, pita rambut, dan penutup

rambut; Gesper untuk dompet wanita; Gesper untuk kantong; Gesper untuk tas; Gesper yang berupa penyesuai pita; Hiasan
sepatu bukan dari logam mulia; Hiasan tali sepatu yang bukan dari logam mulia; Hiasan untuk pakaian; Jepit rambut dan ikat
rambut; Kait untuk sabuk untuk dompet wanita; Kait untuk sabuk untuk tas; Kait untuk tali untuk dompet wanita; Kaitan jepret;
Kancing jepret [pengencang jepret]; Pengencang gesper [retsleting]; Pengencang yang dapat disesuaikan untuk pakaian, alas
kaki, penutup kepala dan tas; Penyesuai pita; Pin; Pita; Pita [perlengkapan jahit-menjahit]; Pita dan tali sepatu; Pita hiasan;
Pita ritsleting; Pita yang terbuat dari kain tenun; Pita yang terbuat dari kain tenun untuk keperluan menjahit; Renda jacquard;
Spangles untuk pakaian; Tali elastis untuk pakaian; Tali gesper; aksesoris rambut, yaitu, bando, baret, jepit bentuk pita, jepit,
klip, jepit kecil, pita, ikat rambut bahan kain; alat pengeriting rambut yang dipanaskan dengan listrik [selain alat tangan]; bahan
strip untuk menghias tepi pakaian; ban elastis untuk penahan baju lengan; bando; bantal pin; bantal pin dan jarum; bantalan
bahu untuk pakaian; bantalan bra silikon untuk pakaian; bantalan bra untuk pakaian; bantalan penambah pantat silikon yang
bisa dilepas [aksesori pakaian dalam]; bantalan penambah payudara silikon dilepas [aksesoris pakaian]; bantalan penambah
payudara yang bisa dilepas [aksesoris pakaian]; barang yang dipakai sebagai hiasan bordiran; bordir emas untuk pakaian;
bordir perak untuk pakaian; bordir untuk pakaian; bros [aksesoris pakaian]; bros, selain perhiasan; bulu [aksesoris pakaian];
bulu burung [aksesoris pakaian]; bunga buatan; bunga buatan dari tekstil; bunga buatan untuk melekat pada pakaian; bunga
dan pita (bordiran); busur menjadi hiasan rambut; busur pakaian laki-laki; daenggi [pita kuncir untuk tata rambut Korea];
dekorasi rambut; ekstender untuk tali untuk bra; ekstensi rambut; embel-embel untuk pakaian; gesper [aksesoris pakaian];
gesper ikat pinggang; gesper ikat pinggang dari logam mulia, untuk pakaian; gesper ikat pinggang, bukan dari logam mulia,
untuk pakaian; gesper logam mulia [aksesori pakaian]; gesper sabuk untuk pakaian; gesper untuk pakaian; gesper, bukan dari
logam mulia [aksesori pakaian]; hiasan (charm) untuk sepatu; hiasan baju yang gemerlapan (payet); hiasan berumbai untuk
pakaian; hiasan dari daun-daunan; hiasan ornamen sepatu untuk pakaian; hiasan rambut; hiasan rambut dalam bentuk sisir;
hiasan rambut yang sifatnya membungkus rambut; hiasan renda; hiasan sepatu; hiasan tambahan [lacework]; hiasan tempel
dari tekstil untuk dekorasi; hiasan topi; hiasan topi dan sepatu; hiasan untuk pakaian; ikat rambut; ikat rambut bahan kain; ikat
rambut besar dengan pola kain warna-warni; ikat rambut dari karet; ikat untuk pakaian; jalinan pita; jaring rambut; jaring
rambut untuk digunakan dalam menenun rambut; jarum kait untuk merenda; jarum pita untuk kepala gorden; jepit rambut; jepit
rambut ikal; jepit untuk pakaian; jepitan kecil; jepitan rambut; jepret klip [aksesoris rambut]; jepret klip untuk rambut; kabel
untuk pakaian; kain terapan [pakaian laki-laki]; kait [pakaian renang]; kait baju bagian atas; kait dan mata; kait dan tumpukan
pita pengikat; kait ikat pinggang; kait sepatu; kait untuk korset; kamishin [hiasan rambut untuk gaya rambut Jepang]; kancing;
kancing (benda benda kecil untuk lencana hiasan; kancing (benda benda kecil untuk lencana hiasan); kancing baju; kancing
jepret; kancing novelty hias; kancing pakaian; kancing untuk pakaian; kancing, kait dan mata, pin dan jarum; kaset [pakaian
pria]; klem rambut; klip rahang untuk rambut; klip syal tidak menjadi perhiasan; kogai [pin rambut hias untuk penataan rambut
Jepang]; lembaran aluminium foil untuk hiasan rambut; lencana bordir untuk pakaian; lencana hiasan (kancing); lencana
kebaruan [aksesoris pakaian]; lencana pin, bukan dari logam mulia; loop untuk pakaian; lubang kancing baju; lubang tali untuk
pakaian; manik-manik kaca, selain untuk membuat perhiasan; manik-manik keramik, selain untuk membuat perhiasan; manik-
manik untuk pekerjaan kerajinan tangan, selain untuk membuat perhiasan; manik-manik, selain untuk membuat perhiasan;
melambaikan pin untuk rambut; memperluas band untuk memegang lengan baju; menandai pin; negake [hiasan rumbai
rambut untuk penataan rambut Jepang]; patch bordir untuk pakaian; patch hias untuk pakaian; patch kain untuk pakaian; patch
perekat panas untuk dekorasi barang-barang tekstil [pakaian]; patch perekat panas untuk dekorasi pakaian; patch perekat
panas untuk memperbaiki pakaian; pengait pakaian [pengencang]; pengancing pakaian; pengencang jepitan; pengeriting
rambut, listrik dan non-listrik, selain alat tangan; penjepit ikat pinggang; perada kertas emas, perak dan timah (hiasan untuk
pakaian); perbatasan dan tepi untuk pakaian; pesona, selain untuk perhiasan, gantungan kunci atau gantungan kunci; picot
[renda]; pin dengan kepala kaca; pin entomologis; pin kebaruan; pin logam untuk digunakan dalam pemasangan serangga; pin
novelty hias, selain perhiasan; pin rambut keriting; pin rambut oriental; pin rol rambut; pin topi untuk topi pengaman; pin topi,
selain perhiasan; pin, selain perhiasan; pinggiran; pinggiran penghias untuk pakaian; pita (perlengkapan
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jahit menjahit); pita atau hiasan yang berbentuk mawar; pita dan busur menjadi hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian
laki-laki; pita dan busur menjadi pakaian laki-laki atau digunakan sebagai hiasan rambut; pita dan busur menjadi pakaian laki-
laki atau untuk rambut; pita dan busur, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; pita dan pita pakaian; pita dekoratif
[perlengkapan jahit menjahit]; pita elastis; pita hadiah; pita hem; pita hias tekstil; pita menjadi hiasan rambut; pita pakaian laki-
laki; pita pengikat dan pengikat mata; pita rambut; pita tekstil; pita tekstil untuk pembungkus; pita tekstil untuk pembungkus
kado; pita untuk rambut; pita, bukan dari kertas, untuk pembungkus kado; potongan rambut; rambut elastis; rambut gesper;
rambut palsu; rambut palsu [rambut palsu]; rambut sintetis untuk dipakai; renda; renda dan bordir; renda dan sulaman, pita
dan kepang; renda dan sulaman, pita pakaian bayi; renda gelendong; renda untuk hiasan; renda untuk tepian; renda wol;
renda, kecuali renda bordir; renda, kepang dan sulaman; simpul pada rambut; sulaman; sulaman untuk membuat sepatu;
tabodome [pin rambut untuk memperbaiki potongan rambut belakang untuk digunakan dalam penataan rambut Jepang]; tali
ukur untuk pakaian; tali untuk menuntun anak balita berjalan; tali untuk pakaian; tali untuk tepi baju; tambalan untuk
memperbaiki pakaian; tambalan untuk pakaian; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari karet, plastik dan vinil; tambalan
untuk pakaian yang terbuat dari plastik; tambalan untuk pakaian yang terbuat dari vinil; tegara [pita rambut untuk gaya rambut
Jepang]; tepi untuk pakaian; topi hiasan rambut; topi pewarna rambut; twister rambut [aksesoris rambut]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:14:55
540   EtiketJID2022035912

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cendrawasih No. 30 Demangan Baru, RT/RW 06/01, Caturtunggal, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta, 55281

Siti Hariani Jodi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STEAKNYA INDONESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:18:29
540   EtiketDID2022035913

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Tugu Mutiara Blok A No.3 Desa. Sampora
, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45556

Udi Juhadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACNO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim Jerawat; Madu untuk kesehatan; Madu untuk obat; Minuman suplemen dari madu; Obat herbal yang mengandung

madu; Sabun Jerawat; krim anti jerawat; obat jerawat; sediaan pengobatan jerawat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:19:24
540   EtiketDID2022035914

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yurio Astari S.E.,
Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2  Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CONNECT BENGKEL DESIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CONNECT BENGKEL = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk

aplikasi seluler untuk digunakan di bidang otomotif===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:23:28
540   EtiketJID2022035915

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tugu Barat No. 60  RT 006/001  Desa Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah, 53273

HAJI ARIF HAKIM, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DARUDA GOLD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko emas dan perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:24:27
540   EtiketDID2022035916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Galaxi Raya No. 15A, RT/RW: 001/011, Kel/Desa : Jaka Setia, Kec: Bekasi
Selatan,
Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat

Shelby Januar Reoli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REOLI SANITARY WARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Floor Drain ( Alat Sanitari ); Keran; Keran air minum; Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan untuk bak cuci piring

dan/atau wastafel.; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; adaptor toilet
duduk dan adaptor toilet duduk untuk anak-anak; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; dispenser disinfektan
untuk toilet; dudukan toilet; katup pengontrol air untuk keran; kelopak untuk kursi toilet; keran; keran *; keran air; keran air
pancur; keran dapur yang bermacam-macam model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran yang digunakan untuk di dapur;
keran yang digunakan untuk kamar mandi; mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet
dengan air jet bidet terintegrasi; meja dapur dengan wastafel yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; pegangan siram
untuk toilet; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan toilet duduk dan sanitasi yang dapat
dibawa; pembilasan peralatan untuk toilet; pengaman kursi toilet; pengatur ketinggian cairan tangki toilet; penyemprot kitchen
sink; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; saringan wastafel; spouts dinding-mount untuk toilet; tangki air
toilet; tank toilet; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat; toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet
untuk hewan kecil; toilet, portable; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit toilet stool dengan
semprotan air pencuci; wastafel dapur untuk penggunaan komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan
mencuci tangan di ruang bedah;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:25:43
540   EtiketJID2022035917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kedungsari 82, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60261
Lie Thien Ping

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Grand Balisani Suites
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; layanan hotel; layanan hotel resor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:27:17
540   EtiketDID2022035918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sengkuang Dalam Rt.003/ 008
Kel. Tanjung Sengkuang,
Kec. Batu Ampar
Batam
, Kota Batam, Kepulauan Riau

SEPTA CAROLINA

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 :

: SAMBAL-TIN & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 (dodol khas ambon); 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 pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa
kopi; 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; Bandos; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah
bubuk; 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; Boba; Bobongko;
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 dan campuran
untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk es krim; Bubuk untuk es krim;
Es krim buatan; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties
(bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es
kristal; Gulagula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Minuman es krim; Minuman es
krim; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Saus
untuk es krim; Saus untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; affogato [minuman
berbasis kopi yang mengandung es krim]; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti es
krim berbahan dasar kedelai; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bahan pengikat
untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; campuran es krim; es krim;
es krim; es krim; es krim; es krim; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim
dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh
hijau bubuk; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim gateaux; es krim mochi; es krim mochi;
es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim sundae; es krim susu;
es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es krim, sorbet dan
es lainnya yang dapat dimakan; gelato; ice cream bars [gula-gula]; kue es krim; kue es krim; makanan penutup es krim;
makanan penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dari campuran espresso, es
krim dan brownies; pengganti es krim; pengganti es krim; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa
makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; sandwich es krim; sandwich es krim; saus untuk es krim; saus untuk es
krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan praline untuk digunakan pada es krim; wafer es krim; wafer es
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krim; zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zat pengikat berbasis pati 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 Bakso; 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 kue; 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 (bumbu); 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; Duduli (dodol khas gorontalo); 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 Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Konsumsi;
Es Lilin; Es Palu Butung; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat 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 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); Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-
cut); Gandum giling untuk makanan manusia; Gandum kupas; Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam rumput laut;
Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-
rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; 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 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; 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]; 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 (makanan terbuat dari ketan khas dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal;
Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; 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; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Aceh; Kopi Bubuk
dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; 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; 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
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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; 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; Lontong; Lontong Medan; 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 dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan 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 Lidi (Lidi-lidian); 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 Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah;
Nasi Aron; 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
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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 Daun Jeruk; 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 Liwet; 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
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); Pempek
sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); 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 nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk
kue; 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 ; 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 goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas
manis; Sambal sarai; Sambal tabur; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Gami;
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
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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; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; 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; 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 Herbal;
Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-
sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung
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; 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 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; 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 [bumbu]; bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu;
bawang putih purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); 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]; 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]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-rempah); biscuit tipis terbuat
dari sereal; biskuit; biskuit (rusks); 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 (gula-gula); 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 campuran es teh; bubuk cengkeh
[rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor
dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kari [rempah-rempah]; bubuk kayu manis; 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; bulgur; bumbu; bumbu
berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman;
bumbu dari bawang merah (condiment); 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;
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bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-
rempah untuk taco]; 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 (bumbu); cabe jamu (bumbu); 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 Chicory; 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 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;
canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); 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 berbentuk telur; cokelat couverture; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang;
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; 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; crumble mixes (campuran remah-remah); 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 sage [bumbu];
daun sage, kering; 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; 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 batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es
berperisa; es buah; es buah yang bisa dimakan; es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula-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 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]; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue
wajan]; flatbreads; floating islands (hidangan penutup); 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 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; 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 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 (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah;
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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; gula-gula untuk
produk yang dipanggang; 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 dari buah; hidangan penutup dari buah
(fruit cobblers); hidangan penutup dari buah cherry (cherry cobbler); 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; 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 karamel; 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
[pangsit isi]; 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; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong kopi,
terisi; kantong teh; kapsul berisi seduhan herbal; kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi;
kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel
[permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu
Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; 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; 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 pangsit; 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 durian;
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 Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue
bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom
(klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; 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 kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue
kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas
bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; 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; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting); 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 cu pan hakka; 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 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;
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makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; 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 biji-bijian; 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 wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads (olesan); marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones;
membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); meses; mi dari
tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum;
mie goreng; mie hakka; 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 kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti
makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman
berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau
diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh
ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari
campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; 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]; mizuame [sari pati ketan] [permen]; moca; molase
delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh
barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi
ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning;
nasi rawon; nasi sayur medan; 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 cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung
kacang-kacangan; 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 berisi
daging; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; 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 [pangsit yang diisi];
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit berupa pangsit yang diisi; 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
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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
kupu-kupu; 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 ziti; 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); pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan
dasar chicory; penne (pasta); penyedap [bumbu]; 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 bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa 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 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
pelega tenggorokan; 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; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; 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
karamel dengan manisan kacang; 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 es krim; 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); puree pisang [pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi
ale; ragi ale untuk membuat bir; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk bir; ragi untuk keperluan kuliner; ragi untuk
pasta; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan
sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; 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 bluder; 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 dari tepung beras; 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 kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih
berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis
gulung; roti sosis gulung segar; 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; sagu; salad nasi; salad pasta; sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang;
sambal pedas; sambel; sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich es
krim; sandwich gulung; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho powder [bumbu lada Jepang]; saos; 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 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 marinade (jerk sauce); saus
marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus
salsa; 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]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan
dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik
untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan
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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 ; seduhan (bukan obat); seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik royal
moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan daun mint; seduhan herbal; seduhan herbal  dari dedaunan pohon
mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal
berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal
berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum
berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat; semolina; senbei
[kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; serbuk teh berbahan dasar kelor; 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 ketan; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola;
snack bar berbasis muesli; 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 jeli buah; 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 (gula); 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); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; 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; tauco cabe hijau; teff (rumput), diolah; 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 boba durian; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai;
teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung obat; teh daun sage; 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;
tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; 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 daun kelor; 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 mustard; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung
roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung singkong; tepung
singkong untuk dikonsumsi manusia; 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; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); 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]; 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; wafel mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan; 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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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKAMSI DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : CREAM,PUTIH,HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe

); Restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan
kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan jus bar; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail===
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:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:34:21
540   EtiketJID2022035919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM SIDOKARE ASRI BLOK AD-10, RT.27/RW.07 SEPANDE CANDI
SIDOARJO, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61271

SOYA STALLA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kefi Coffee & Eatery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk

sanwich, cafetaria, kantin & cafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:35:57
540   EtiketJID2022035920

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Ville Blok AT No. 11 C, RT.007 RW.014, Kel. Duri Kepa,, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

ROKY LEO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indrie Vietiamawan S.H
WISNU AGUNG KENCANA  Ruko Premier Park 2 Blok AA No. 16 - 17 Rt. 004 Rw.
015 Kelurahan Cikokol Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Virie Rosyl + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; 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 eceran atau grosiran untuk pakaian,
kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas
kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa ritel dan toko ritel online dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup
kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan
pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris
mode lainnya; Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas
jinjing; Jasa toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk
keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris
olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen ekspor-impor pakaian;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko
ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian
dan aksesori terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi;
Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan
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shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker
kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko
ritel yang menampilkan pakaian tidur; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki,
penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan
teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet,
perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online
berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan jasa ritel dengan cara pemasaran langsung  sehubungan
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; Penyediaan jasa ritel melalui suatu telepon atau telepon
genggam atau perangkat telekomunikasi lainnya yang berkaitan dengan pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam
tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat, produk
perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga;
Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko distro; Toko pakaian ritel; Toko parfum; Toko ritel, katalog pesanan melalui pos, dan
layanan toko ritel yang ditawarkan melalui Internet di bidang alas kaki, pakaian, barang-barang-barang kecil terbuat dari kulit,
tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang, tas tangan, kacamata hitam, dan aksesoris terkait di atas; Toko
tekstil dan pakaian; Toko yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung
matahari, tempat-tempat kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas,
tas ransel, tas selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam
tangan , rantai jam tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-
shirt, sepatu, sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat
tidur gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual kosmetik; Toko
yang menjual pakaian; agen impor-ekspor; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian rajut, kaus kaki
penghangat, legging, legging, kostum topeng, sarung tangan musim dingin, ikat pinggang uang, sarung tangan bulu, dasi; jasa
retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal
mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai,
kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus
kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa
retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang
handuk; 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; 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;
jasa ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan
dengan pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa toko retail secara online yang berhubungan dengan
kosmetik; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-
produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci,
peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang,
syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait kosmetik-kosmetik,
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sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan eceran atau grosir
untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan
ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja
rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan
perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama
pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris
untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan
kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk pakaian; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan
sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel
disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon;
layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel
yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir
menampilkan pakaian; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko grosir online yang menampilkan
alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan
toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan alas kaki;
layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; layanan toko ritel online yang menampilkan tas;
toko; toko grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel
online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:44:33
540   EtiketDID2022035921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Galaxi Raya No. 15A, RT/RW: 001/011, Kel/Desa : Jaka Setia, Kec: Bekasi
Selatan,
Kota Bekasi, Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat

Shelby Januar Reoli

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REOLI SANITARY WARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===gagang tempat handuk; pemegang sikat toilet; set sikat toilet; sikat toilet; sikat toilet dan wadahnya; tempat handuk pada

kamar mandi; tempat sabun; tempat sabun batangan; tempat tissue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:44:34
540   EtiketD292022035922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tabahawa, RT/RW 003/003 Kel/Desa Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota
Ternate, Maluku Utara, 97711

CV. MIAOXY AIR MINERAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: airkhairaat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Biru dongker,Kuning,biru,putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air dalam kemasan; air mineral; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:49:36
540   EtiketDID2022035923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Pacific Place, 15th Floor Jl. Jend. Sudirman No.Kav. 52-53 RT.5/RW.3
Sudirman Central Business District, RT.5/RW.3, SCBD, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT Intermedia Multibahasa Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LingoTalk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi, podcast, aparatus  belajar dan menerjemahkan bahasa, perangkat lunak belajar bahasa, perangkat lunak AI dan

mesin belajar untuk pendidikan bahasa; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan
pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:52:40
540   EtiketDID2022035924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-LOCK TECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan

dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk kesehatan;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen nutrisi dalam
sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; 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; bar energi suplemen gizi;
bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; gula susu [suplemen gizi]; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan menambah
vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman obat; minuman suplemen gizi; minuman susu malt untuk
keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk susu probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi
yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan kesehatan; suplemen nutrisi; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bebas
laktosa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:55:35
540   EtiketJID2022035925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRALAND NORTHWEST PARK BLOK NC-05 No 10, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT JARINGAN NUSANTARA INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PIN rooms
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemondokan kemah; Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; jasa

reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur; penyediaan
menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui situs web; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan
barang pecah belah untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 12:59:03
540   EtiketDID2022035926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-LOCK TECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan

dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu cair; Minuman yoghurt; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Sediaan-sediaan makanan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; 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
kental manis; Susu protein; Yoghurt; bubuk susu; margarin; mentega; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman
susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; snack bar
berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan
anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu evaporasi; susu gandum; susu kedelai; susu kental; susu lanjutan untuk
anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi; susu segar; susu skim; susu, keju, mentega,
yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:03:43
540   EtiketDID2022035927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Rajawali Lt. 7-1. Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kawasan Mega
Kuningan, Kuningan TImur., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Maha Dwipa Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDO BORON 37
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau daun dan Biru langit
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian,

hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; 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; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura
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dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; 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 kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk;
pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; 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; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
pupuk.; pupuk kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:03:49
540   EtiketDID2022035928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-LOCK TECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Ekstrak coklat; Hasil produksi
coklat; Kopi Susu ; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Minuman cokelat;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Permen susu; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Teh Tarik; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; cokelat yang
mengandung susu; coklat; coklat instan; es krim; es susu; kopi; kopi susu instan; makanan batang berenergi berbahan dasar
cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang
larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar kakao; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kakao dengan susu;
permen coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:06:01
540   EtiketDID2022035929

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SALAM NOMOR 10, Kota Bandung, Jawa Barat, 40114
PT PESONA OLAH FORMIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLAH PLASTIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : WARNA HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan isolasi dari plastik; Bahan pengepak [bantalan, isian] dari karet atau plastik; Bahan perlindungan permukaan plastik

yang dilaminasi dalam sifat plastik termoset yang dilaminasi yang diperkuat dengan bahan berserat untuk pelapisan
permukaan kerja yang terbuat dari kayu atau plastik; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Batang dan
palang plastik ; Film plastik pelindung untuk badan mobil.; Film plastik untuk kaca arsitektur; Film plastik untuk menghalau infra
merah dan ultraviolet; Komposisi plastik untuk mencegah radiasi panas; Lapisan film/plastik pengaman untuk mobil; Lapisan
penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Lapisan penyaring terutama terdiri dari polimer atau plastik; Lapisan
plastik bukan untuk pembungkus; Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk
penggunaan industri makanan dan industri umum; Lapisan tipis (film) plastik untuk penggunaan komersial dan industri;
Lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dalam industri; Lapisan tipis (films) plastik
setengah diolah; Lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; Lembar plastik pvc; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan
pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian; Papan (dari plastik); Papan berlaminasi (dari plastik); Papan plastik
yang diperkuat dengan fiber; Pelapis plastik; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial;
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Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari cetakan plastik injeksi; Permukaan lapisan penyaring terutama terdiri dari
polimer atau plastik; Pita dan strip plastik (sebagai bahan); Plastik anti gores; Plastik pelindung permukaan agar tidak gores
(premasking tape); Plastik senyawa daur ulang;; Plastik setengah diolah dalam bentuk film; Plastik setengah diolah dalam
bentuk lapisan tipis; Plastik setengah jadi dalam bentuk lembaran, membran, kaset dan pelat untuk kedap air dan isolasi
termal dan suara untuk semua jenis bangunan; Produk plastik setengah dikerjakan; Produk plastik setengah diproses untuk
manufaktur; Resin termoplastik terproses (produk setengah jadi); Serat plastik bukan untuk penggunaan dalam tekstil; Serat
plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; alat kelengkapan pipa terutama terdiri dari plastik; bahan isolasi dari plastik; bahan
isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape, double tape (semuanya untuk industri);
bahan kemasan plastik untuk pengiriman kontainer; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan
lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur countertops; bahan padding dari karet atau plastik; bahan padding dari
plastik; bahan padding dari plastik untuk pengiriman kontainer; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik;
bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; bahan pengepak,
pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang
(Japanese floor cushions), bantal (pillows) dan tikar; bahan pengepak, pengganjal, pengisi dan bantalan dari plastik untuk
penahan benturan/peredam kejut; bahan pengisi dari karet atau plastik; bahan penyaringan dari busa setengah jadi dari
plastik; bahan penyaringan film setengah jadi dari plastik; bahan perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik
thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk lapisan permukaan laminasi tekanan tinggi; bahan
perlindungan permukaan plastik laminasi dalam sifat plastik thermosetting laminasi diperkuat dengan bahan berserat untuk
pelapisan ujung tepi, band tepi dan papan pinggir; benang dari bahan plastik, selain untuk penggunaan tekstil; benang karet
atau plastik, bukan untuk penggunaan tekstil; benang plastik untuk disolder; ekstruksi mencetak plastik secara berkelanjutan;
filamen plastik untuk pencetakan 3D; filamen termoplastik semi-kerja untuk digunakan dalam pencetakan 3D; film plastik; film
plastik berwarna untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik berwarna untuk digunakan pada windows; film plastik
biodegradable untuk keperluan pertanian; film plastik dengan fungsi optik untuk pelat polarisasi (polarizing plates) atau panel
sentuh; film plastik laminasi untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik laminasi untuk digunakan pada windows;
film plastik reflektif untuk digunakan pada jendela kendaraan; film plastik reflektif untuk digunakan pada windows; film plastik
setengah jadi dari bahan penyaringan/filtrasi.; film plastik untuk digunakan dalam kertas laminasi; film plastik untuk keperluan
pengemasan, bantalan atau isian; film plastik untuk label pada botol PET; film plastik, selain untuk pembungkus dan
pengemasan; film plastik, selain untuk pengemasan; flensa dari plastik; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk
penggunaan industri; laminasi dan lembaran dari plastik dan polimer untuk kemasan komersial atau industri dan label
kemasan; lapisan tipis (film) plastik setengah diolah untuk penggunaan industri makanan dan industri umum; lapisan tipis (film)
plastik untuk penggunaan komersial dan industri; lapisan tipis (films) plastik sebagai barang setengah jadi untuk diproses lebih
lanjut dalam industri; lapisan tipis (films) plastik untuk dicetak; lapisan tipis (films) plastik untuk keperluan industri sebagai
bahan pelindung; lapjsan tipis (films) plastik setengah diolah; lembaran perekat plastik bening untuk menghilangkan dan
melaminasi label pada botol; lembaran plastik; lembaran plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran
plastik berlapis perekat untuk digunakan dalam pembuatan grafik iklan, papan tanda/sign, label, dan dekorasi; lembaran
plastik berperekat untuk digunakan di pabrik; lembaran plastik dengan sambungan khusus; lembaran plastik untuk digunakan
sebagai membran untuk keperluan kedap air; lembaran plastik, selain untuk pembungkus; lembaran tipis  plastik dengan
perekat untuk digunakan dalam pembuatan label dan papan nama yang tahan lama; pipa plastik fleksibel untuk keperluan pipa
ledeng; pipa plastik fleksibel untuk membawa gas alam; pita segel yang terbuat dari plastik; plastik dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur lebih
lanjut; plastik dan resin dalam bentuk yang diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk
balok untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk batang untuk digunakan dalam manufaktur; plastik
diekstrusi dalam bentuk batangan untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk lembaran untuk
digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; plastik diekstrusi
dalam bentuk tabung untuk digunakan dalam manufaktur; plastik setengah diolah dalam bentuk lapisan tipis; plastik setengah
jadi; plastik yang setengah diolah dan zat-zat plastik; produk plastik setengah dikerjakan (plastic semi-worked products); resin
elastomer termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk
digunakan dalam manufaktur; resin polimer termoplastik semi-diproses untuk digunakan dalam manufaktur kateter balon; resin
sintetis termoplastik, semi-diproses; resin termoplastik yang diperkuat dengan serat alami [produk setengah jadi]; saluran
plastik fleksibel untuk digunakan dengan mesin pengeluaran minuman; saluran plastik fleksibel untuk keperluan pipa ledeng;
selang hidrolik plastik; selang industri dari plastik; selang plastik fleksibel untuk digunakan dengan sistem ventilasi; selang
plastik untuk keperluan pertanian; selang plastik untuk kolam renang; selang plastik untuk pendingin udara; selang plastik
untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik; senyawa termoplastik dalam bentuk pelet untuk digunakan dalam
manufaktur; serat plastik bukan untuk penggunaan tekstil untuk kegunaan industri; serat plastik untuk digunakan dalam
manufaktur tali ban; serat plastik, selain untuk penggunaan tekstil; tabung plastik fleksibel; terpal plastik digunakan dalam
industri konstruksi sebagai penghalang uap; terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal plastik untuk mencegah
pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan gulma; zat plastik
setengah jadi dengan fungsi bahan pengganjal/bantalan; zat plastik setengah jadi untuk bahan pengepak, pengganjal, pengisi
dan bantalan untuk kursi/tempat duduk, kasur, bantal (cushions), bantal lantai Jepang (Japanese floor cushions), bantal
(pillows) dan tikar; zat plastik setengah jadi untuk bantalan penahan benturan/peredam kejut, selain untuk pembungkus; zat
plastik, setengah jadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:09:49
540   EtiketDID2022035930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRI-LOCK TECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan

dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk kesehatan;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen nutrisi dalam
sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; 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; bar energi suplemen gizi;
bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; gula susu [suplemen gizi]; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan menambah
vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman obat; minuman suplemen gizi; minuman susu malt untuk
keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk susu probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi
yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan kesehatan; suplemen nutrisi; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bebas
laktosa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:12:06
540   EtiketDID2022035931

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.RAWA BEBEK 2 NO 6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440
AGUS ERYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Xcan + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru merah
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pelepas dan pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang paku; Alat pendempul non-listrik; Alat penomoran;

Alat stamping-out [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah; Baja pengasah, kikir; Batu asah; Batu asah sabit; Besi pemotong
kuku binatang (alat tangan); Cakar paku (alat-alat tangan); Daun gunting; Gunting besar; Kotak tempat alat-alat cukur;
Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; Pedang kelewang; Penggaris
siku [perkakas tangan]; Pengikir jarum; Penyebar [sendok garpu]; Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Pisau kikis (alat
tangan); Pisau penyisik; Pisau untuk pencampur cat; Senjata yang dipakai pada sisi badan selain senjata api; Stepler tembak,
dioperasikan dengan tangan; Sudip untuk digunakan seniman; Tang kuku; aduk tongkat untuk pencampuran cat; alat Scraping
[alat-alat tangan]; alat cukur; alat pedikur; alat tangan non-listrik untuk tato; alat-alat tangan multifungsi; aparat cukur, listrik;
aparat cukur, non-listrik; aparatur cukur; arit; buffer kuku untuk digunakan dalam manicure; cincin sabit; deveiners udang;
garpu meja stainless steel; garpu meja sterling silver; garpu salad; garpu siput; garu jebakan pasir; gergaji [perkakas tangan];
geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; gunting kertas; gunting kuku; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting rambut
non-listrik untuk hewan; gunting serbaguna; gunting untuk anak-anak; gunting untuk memotong rambut; gunting, tangan
dioperasikan; hidung pemangkas rambut, listrik; instrumen cukur; instrumen menusuk puting; jack sepeda motor mengangkat,
tangan-dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kikir kuku; kikir kuku, listrik; kuku oranye tongkat;
kumis dan jenggot pemangkas; kunci pas filter oli; kunci pas mur; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci-
kunci monyet; lifter tanah, tangan-dioperasikan; melayani pisau; menangani sabit; mengasah roda untuk pisau dan pisau;
mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat tangan]; non-listrik manicure set; non-listrik rol rambut [tangan alat]; obeng, non-
listrik; pahat pemahat; palu; pasta pemotong, tangan-dioperasikan; pegangan sabit logam; penarik kuku [alat-alat tangan];
penarik kuku, tangan-dioperasikan; pencakar untuk ski; pencukur [instrumen tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders
tangan dioperasikan; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; pengupas pisau; pesawat non-listrik untuk mengelupas blok
kering bonito; pisau cukur; pisau meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau scoring untuk lembaran veneer; sabit;
sabit menangani, bukan dari logam; sanders, tangan dioperasikan; secateurs; sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat];
sekop menjadi alat-alat tangan; sendok *; sendok meja sterling silver; sendok uang; sendok yang terbuat dari logam mulia;
setrika molding; setrika pengupas; singkatan jack tangan; slicers, tangan dioperasikan; snips; spatula untuk digunakan oleh
seniman untuk melukis lilin panas; spatula untuk lukisan lilin panas untuk digunakan oleh seniman; steak pisau; tang
pengaturan; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tombak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:14:38
540   EtiketJID2022035932

Halaman 719 dari 932



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

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 :

: AKOEPI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko ritel online

menu utama kopi; Toko makanan online; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa toko serba ada retail; jasa toko serba
ada retail secara online; layanan toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi;
penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:14:40
540   EtiketJID2022035933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pirus No.31 Komp. PTB Cengkareng Jakarta Barat 11710, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11710

Marshella Victory M

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOSPrint Digital Omni Services
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Digital Omni Services = Melayani Seluruh layanan Digital
591 Uraian Warna : Warna Biru gradasi dan warna merah
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Produksi Kardus; Jasa Produksi Kotak Kardus; Jasa Sablon; Jasa cetak print; Jasa pembuatan banner yang dibuat

menurut pesanan; Jasa pembuatan merchandise; Jasa pembuatan neon sign; Jasa pembuatan piala; Jasa pembuatan plakat;
Pembesaran cetakan fotografi; Pemrosesan, pencetakan, dan reproduksi gambar fotografi dan digital; Pencetakan film
fotografi; Pencetakan gambar digital secara online ke kertas fotografi, buku fotografi atau merchandise; Percetakan brosur
periklanan untuk pihak lain; Percetakan sesuai pesanan nama dan logo perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada
barang-barang untuk pihak lain; cetak biru; cetak offset; cetakan dari bahan plastik; finishing kertas; fotofinishing; jasa cetak
offset; jasa pembuatan jaket; jasa penjilidan, yaitu penjilidan buku; jasa percetakan; jasa percetakan alat tulis; jasa percetakan
seni rupa; laminating; layanan cetak foto digital; layanan fotokopi; layanan pencetakan 3D; layanan pencetakan direct-to-
garmen; layanan pengikat dokumen; memberikan informasi terkait layanan foto-foto; memberikan informasi terkait layanan
pencetakan foto; memberikan informasi terkait layanan penjilidan buku; memberikan informasi terkait pengembangan film
fotografi; memberikan informasi yang berkaitan dengan layanan pencetakan; mencetak dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; mencetak pada tekstil dan kain; mencetak pesan pada kaos; mencetak pesan tentang mengenakan
pakaian dan mug; pembesaran foto; pembuatan kustom bungkus produk; pembuatan kustom decals dan label; pembuatan
kustom grafis dan pembungkus kendaraan; pembuatan kustom pameran dan display; pembuatan kustom produk desain
interior; pembuatan kustom signage iklan; pembuatan kustom tampilan pameran dagang; pembuatan kustom tampilan titik
pembelian; pembuatan kustom tanda dan gambar interaktif; pembuatan kustom tanda kepatuhan; pembuatan kustom tiga
huruf dan signage; pembuatan tanda-tanda visual, tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan
tanda-tanda digital; pemrosesan film dan pemolesan foto; pemrosesan slide dan cetakan foto; pencetakan 3D khusus untuk
orang lain; pencetakan adat seragam olahraga; pencetakan brosur iklan untuk orang lain; pencetakan buku; pencetakan buku
dan dokumen lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan digital; pencetakan disesuaikan nama perusahaan dan logo untuk
keperluan promosi dan iklan pada barang orang lain; pencetakan dokumen dari media digital; pencetakan foto; pencetakan
gambar dan foto yang disimpan secara digital; pencetakan gambar foto dari media digital; pencetakan gambar pada objek;
pencetakan kustom kaos dengan desain dekoratif; pencetakan masalah periklanan; pencetakan pola dekoratif pada bungkus
kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas pembungkus; pencetakan pola pada tekstil; pencetakan potret;
pencetakan transfer; pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan digital printing; pengembangan film dan reproduksi foto;
penjilid buku; percetakan; reproduksi foto; retouching fotografi; ukiran piala kustom===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:16:12
540   EtiketDID2022035934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: REJOSARI VIII/26 RT. 007 RW. 011, KEL. REJOSARI, KEC. SEMARANG TIMUR.
KOTA SEMARANG, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50125

JHONNY KOERNIAWAN

Halaman 720 dari 932



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Be4T + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU DONGKER, BIRU, HITAM, OREN
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Aparatus audio kendaraan bermotor; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Kabel listrik;

Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel,
antena, dan baterai; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Pencatat jarak tempuh untuk kendaraan; Pengisi daya untuk
stasiun pengisian kendaraan listrik; Unit alarm central; aki; aki motor; alat navigasi untuk kendaraan; alat untuk memeriksa
kecepatan kendaraan; aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; baterai
isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai pengapian; colokkan alat elektronik untuk pengujian diagnostik
kendaraan; kabel baterai; kabel koneksi; kabel starter untuk motor; kamera dan sensor kendaraan bermotor; kontrol elektronik
untuk motor; kontrol panel (listrik); kunci elektronik untuk kendaraan; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk
bagian-bagiannya); pasokan tenaga listrik untuk kendaraan; pelacak kendaraan gps; pengisi daya cepat untuk kendaraan
listrik; pengisi daya kendaraan listrik lambat; penguncian listrik dan perangkat pengaman; penutup baterai; peralatan display
untuk kendaraan; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
perdagangan dan industri kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; perangkat pengisian
baterai untuk kendaraan listrik; perisai gusi; sistem dan suku cadang pengapian; sistem lokasi kendaraan bermotor; sistem
penguncian kendaraan; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; unit daya utama (listrik); unit pengendali kipas
radiator untuk mesin kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:17:17
540   EtiketDID2022035935

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ASTER 2 BLOK A2 NO. 6, RT. 001/005, JATIBENING, PONDOK GEDE, Kota
Bekasi, Jawa Barat

DENI JUANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEJU SKINCARE
Merek Kata

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

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan
kecantikan; lotion kecantikan; 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); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:19:26
540   EtiketDID2022035936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM KHARISMA RESIDENCE BLOK D-11, RT 004/013, CIMANGANTEN,
Kabupaten Garut, Jawa Barat

dr. SITI MISRI LISNAWATI

Halaman 721 dari 932



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLEY FOR HEALTHY SKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, PINK, ABU - ABU, GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab,

losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak
mengandung obat; Balsem kecantikan; Masker kecantikan untuk tangan; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sediaan
kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Serum kecantikan
(kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; gel dan
minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; kapas kecantikan; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim kecantikan;
krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; lilin untuk keperluan
kecantikan; lotion kecantikan; 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); paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket
kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan
dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; serum
kecantikan; susu kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:20:15
540   EtiketDID2022035937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRI-LOCK TECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan

dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu cair; Minuman yoghurt; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Sediaan-sediaan makanan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; 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
kental manis; Susu protein; Yoghurt; bubuk susu; margarin; mentega; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman
susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; snack bar
berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan
anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu evaporasi; susu gandum; susu kedelai; susu kental; susu lanjutan untuk
anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi; susu segar; susu skim; susu, keju, mentega,
yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:21:19
540   EtiketDID2022035938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BINAWAN PRADUTA BLOK G7 NO. 33 RT/RW. 001/015 DESA
LIMBANGANSARI KECAMATAN CIANJUR, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43211

YANI JAMIATUSYARIFAH, SH., MKn, WALED MANSOOR ESMAIL ALSHARABI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: CHICKEN KARGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHICKEN = AYAM
591 Uraian Warna : HITAM DAN COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Panggang; ayam panggang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:22:15
540   EtiketJID2022035939

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MST Golf Plaza,
No. 8, Jalan SS 13/5,
47500 Subang Jaya,
Selangor Darul Ehsan

MST Golf Arena Sdn Bhd

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 :

: GOLF ARENA + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan kegiatan hiburan, olahraga, dan kebudayaan; Kursus

golf; Penyediaan dari fasilitas pelatihan golf dalam ruangan; hiburan dalam sifat turnamen golf; hiburan dan kegiatan olahraga;
instruksi kebugaran golf; menyediakan fasilitas golf driving range; menyediakan fasilitas taman hiburan (theme park);
organisasi turnamen atau kompetisi golf profesional; penyelenggaraan kompetisi golf profesional; penyewaan peralatan
golf===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:25:41
540   EtiketJID2022035940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA PANGALENGAN - PINTU RT. 001 RW. 017 KEL. PANGALENGAN - KEC.
PANGALENGAN, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

PT. TAMAN LANGIT JAYA WISATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAMAN LANGIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, BIRU MUDA, PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:25:58
540   EtiketDID2022035941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUTRI-LOCK TECH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Ekstrak coklat; Hasil produksi
coklat; Kopi Susu ; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Minuman cokelat;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Permen susu; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Teh Tarik; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; cokelat yang
mengandung susu; coklat; coklat instan; es krim; es susu; kopi; kopi susu instan; makanan batang berenergi berbahan dasar
cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang
larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar kakao; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kakao dengan susu;
permen coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:27:42
540   EtiketDID2022035942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9F.-1, No. 419, Mingcheng 2nd Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung City , 81358
VISION GOLF CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COOUV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mantel; Topi sebagai tutup kepala; celana panjang; celana panjang yang ketat; kaus kaki; kemeja; kemeja lengan pendek;

kerudung [pakaian]; oto, berlengan, bukan dari kertas; pakaian dalam yang menyerap keringat; penutup wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; rompi; sepatu olahraga; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:28:12
540   EtiketDID2022035943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko The Golf H No. 06, Golf Island, Jl. Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT Media Anak Bintang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sport77
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===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;
Konsultasi sumber daya manusia; Layanan manajemen sumber daya manusia; Manajemen/pengelolaan restoran makanan
dan minuman Jepang; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; Menyediakan portal situs web internet yang
menampilkan tautan ke situs web ritel online orang lain; Menyediakan ruang iklan di situs web; Pemasaran, riset pasar, dan
analisis pasar melalui situs web internet; Pengoptimalan situs web; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website;
Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi
dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; analitik data bisnis, yaitu, mengumpulkan dan melaporkan data
kebugaran, informasi pembayaran dan data bisnis lainnya ke departemen sumber daya manusia serta bisnis kebugaran dan
kesehatan; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; jasa agen pemasaran; jasa alih daya (outsourcing) di
bidang sumber daya manusia; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal
online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan
mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya;
jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; 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 periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa strategi
pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara metode-metode secara
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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; layanan basis data agar memungkinkan pihak lain
dengan mudah melihat dan memilih layanan dari situs web; 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
konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi, penggajian,
pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan pemasaran merek media
sosial berbasis pelanggan online; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen bisnis restoran; manajemen sumber daya
manusia untuk perusahaan pemula; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan
restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial;
memberikan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; menyediakan layanan manajemen sumber daya manusia dan
perekrutan untuk orang lain; negosiasi kontrak mengenai jual beli barang melalui pusat perbelanjaan di situs web; pemasaran
media sosial; pengoptimalan lalu lintas situs web; penyedia sistem berbasis web dan portal daring di bidang pemanfaatan
sumber daya manusia dan pusat kebugaran, yaitu, untuk memungkinkan pemanfaatan departemen sumber daya manusia
menggunakan pusat kebugaran untuk menawarkan layanan kepada karyawan, untuk mengelola partisipasi mereka dan untuk
penyusunan laporan; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang
berkaitan dengan e-commerce; perundingan kontrak-kontrak dan transaksi-transaksi komersial antara para pemberi pengaruh
(influencer) media sosial dan para pelaksana perniagaan (business); strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; sumber
daya manusia===
===Alat bantu latihan golf; Alat perbaikan pitch mark [aksesoris golf]; Bantal yoga (barang-barang olahraga); Barang-barang
untuk bermain golf; Bola untuk berlatih golf; Bola, tee, dan penanda golf; Karpet untuk bermain golf; Kursi game interaktif
untuk game video; Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan
bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net
basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan
alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai;
boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis; permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik
mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka;
perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak; bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain
dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung
tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan; kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan;
dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan
dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Meja permainan basket; Meja permainan
basket elektronik; Mesin game; Penanda tee golf; Penutup tas golf; Peralatan basket terdiri dari jaring dan peluit; Peralatan
berlatih golf; Peralatan game; Peralatan pelurusan ayunan golf; Pergilah naik game; Pita pegangan untuk raket soft tennis;
Stan untuk tas golf; Tanda pengenal tas golf; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu, perlengkapan golf yang
digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola, penutup tas golf, penutup
kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; Tudung tongkat pemukul golf; Tutup
kepala tongkat golf; Tutupan bungkusan tongkat golf; alat dan mesin bowling; alat peraga yoga di alam roda yoga; alat
perbaikan divot [aksesoris golf]; alat seukuran saku untuk bermain video game; alat untuk game; alat untuk memperbaiki tanah
berumput (aksesoris golf); alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan
dada untuk sepak bola Amerika; bantalan kaki untuk sepak bola Amerika; bantalan lutut untuk sepak bola; bantalan lutut untuk
sepak bola Amerika; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; batu bata yoga; batu untuk bermain game Go; bendera golf
[artikel olahraga]; berdiri khusus untuk memegang tongkat golf di lapangan golf; berlatih jaring untuk golf; blok yoga; bola
basket; bola bowling; bola bowling kembali; bola golf; bola gym untuk yoga; bola untuk game; bola untuk permainan, meja
bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan
untuk memproyeksikan bola permainan; bola untuk soft tennis; bumper bowling; chip game; chip poker [peralatan game];
craps tables [peralatan game]; game backgammon; game basket meja; game dadu; game dart; game elektronik genggam;
game genggam dengan tampilan kristal cair; game panah magnetik; game papan sugoroku; game pinball; game portabel
dengan layar kristal cair; game ruang tamu; game sasaran; game shogi [catur Jepang]; game tapal kuda; game tiup untuk
kolam renang; game, mainan dan mainan; gamepad untuk digunakan dengan konsol game; gamepad untuk video game;
gawang sepak bola; gerobak tas golf bermotor; girdle untuk sepak bola Amerika; gol basket; gol untuk sepak bola Amerika;
grip pegangan untuk tongkat golf; jaring basket; jaring untuk gol sepak bola; joystick game komputer; kartu awal untuk bermain
game lotere; kasing untuk raket soft tennis; kelereng untuk game; kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan
van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu
mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan peliharaan; kepala tongkat golf; kereta golf tidak bermotor;
kereta tas golf; keypad game; kok badminton; koma [potongan kayu untuk game shogi]; konsol game; konsol game genggam;
konsol genggam untuk bermain video game; konsol video game; lemari untuk mesin video game arcade; lubang berlatih golf;
mainan dan game komputer interaktif; mainan dan game output video; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika; mesin
bingo elektronik [mesin game]; mesin dan aparatus game; mesin game arcade; mesin game edukasi elektronik untuk anak-
anak; mesin game pinball (mainan); mesin game untuk judi; mesin slot [mesin game]; mesin untuk bermain game kebetulan;
mesin video game arcade; mesin video game yang berdiri sendiri; panggilan game berburu; papan permainan basket; papan
untuk basket; papan untuk bermain game Go; pegangan tongkat golf; pegangan untuk tongkat golf; pelindung tubuh untuk
sepak bola Amerika; pemegang tee golf; pemungut bola golf; penanda bola golf; penanda untuk bola golf; pengendali gerak
untuk game komputer dan video; pengendali untuk konsol game; pengendali untuk mainan dan konsol game; pengontrol untuk
mesin video game; penutup berbentuk untuk kepala tongkat golf; penutup berbentuk untuk putters golf; penutup berbentuk
untuk tas golf; penutup berbentuk untuk tongkat golf; penutup cocok untuk kereta tas golf; penutup pelindung yang dipasang
khusus disesuaikan untuk tongkat golf; penutup yang pas untuk kereta golf cart yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf tidak bermotor yang digunakan untuk melindungi dari
kerusakan akibat hujan es; penutup yang pas untuk kereta golf yang digunakan untuk melindungi dari kerusakan akibat hujan
es; penutup yang pas untuk kereta tas golf bermotor; penutup yang pas untuk kereta tas golf tidak bermotor; peralatan dan
aparatus game; peralatan game komputer, peralatan game elektronik dan peralatan video game, tidak termasuk dalam kelas
lain; peralatan golf; peralatan untuk bermain game outdoor; peralatan video game; peralatan video game genggam; peralatan
video game yang berdiri bebas; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; permainan sepak bola meja dalam ruangan;
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permainan untuk mesin game; pin bowling; pinetters bowling; poros tongkat golf; poros untuk tongkat golf; putters golf; raket
soft tennis; ring bola basket; roda yoga; safety padding untuk badminton uprights; sarung tangan bowling; sarung tangan golf;
sarung tangan untuk game; sarung tangan untuk kiper sepak bola; sarung tangan untuk sepak bola Amerika; sepak bola;
setrika golf; skittles [game]; string untuk raket soft tennis; tali tas golf; tali yoga; tas disesuaikan untuk bola bowling; tas golf;
tas golf dengan atau tanpa roda; tas golf, dengan atau tanpa roda; tas khusus diadaptasi untuk konsol video game; tas khusus
diadaptasi untuk raket soft tennis; tas tee golf; tas tongkat golf; tas troli untuk peralatan golf; tas untuk tongkat golf; tas yang
dirancang khusus untuk peralatan golf; tee golf; terminal lotere video [mesin game]; tikar latihan [artikel golf]; tikar latihan
mengemudi [artikel golf]; tongkat pemukul golf; tongkat pemukul golf untuk anak-anak; troli golf bermotor; troli golf tidak
bermotor; unit genggam untuk bermain video game; unit genggam untuk memainkan game elektronik; yoga guling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:32:42
540   EtiketDID2022035944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: FLAT/RM A, 32 / F, COFCO TOWER, 262 GLOUCESTER ROAD, CAUSEWAY
BAY, HONG KONG

YASHILI INTERNATIONAL GROUP LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arohatia and design
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Arohatia = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat pencuci darah; Serat untuk diet; celana popok bayi; enzim untuk suplemen diet; makanan untuk bayi; obat-obatan

untuk keperluan dokter hewan; sediaan untuk pembasmi hama; susu bubuk untuk keperluan nutrisi bagi bayi; tambalan
suplemen vitamin; tepung lakteal untuk bayi===
===Hasil produksi susu; Sediaan kacang; Telur; buah-buahan, kaleng; camilan berbahan dasar buah kering; keju; krim; lemak
yang bisa dimakan; makanan ringan berbahan dasar sayuran; sayuran, dikeringkan; susu bubuk*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:36:17
540   EtiketDID2022035945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH.Moh.Mansyur No.128, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11210

PT. ARISTA LATINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Halim Wibisono S.E., M.M.
Jalan Pembangunan I/27A   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DR.PET DIAPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:36:23
540   EtiketJID2022035946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SISINGAMANGARAJA NO.27, KEL.HARJOSARI I , KEC. MEDAN AMPLAS.,
Kota Medan, Sumatera Utara

PT. BINTANG UTARA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO PUTRA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH - KUNING - HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 39
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Pergudangan dan distribusi
barang-barang orang lain; Rental Mobil; jasa berbagi angkutan kendaraan darat; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut,
maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; jasa transportasi angkutan
darat; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian
logistik; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; mengatur dan memesan tur bus wisata kota; mengatur tur bus
wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut;
menyewa mobil sewaan; penyewaan bus; penyewaan mobil; transportasi barang melalui jalan darat; transportasi bus;
transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi darat; transportasi mobil; transportasi mobil dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi penumpang dengan bus; transportasi penumpang melalui jalan
darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:36:29
540   EtiketJID2022035947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Sakura Regency 3 U/11, 001/019 Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17510

S U S A N T I

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rahmatsyah S.H.
Law Office TEGUH S & PARTNERS - Solicitor/Lawyer - Legal Consultant -
Trademark Attorney    Jl. Taman Palem Lestari Blok B.17, No. 27-28 Cengkareng

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ISTANAKU + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu2, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estate, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengembangan, leasing, rental, pengelolaan dan pengoperasian

apartemen, rumah susun, kondominium dan apartemen dengan layanan, serta fasilitas dan kenyamanan yang berkaitan
dengannya; Menyediakan portal internet mandiri berbasis web yang menampilkan teknologi yang memungkinan
broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran asuransi, pengikatan polis asuransi, dan menghasilkan dokumen polis
asuransi; Pengelolaan rumah/ apartemen; Penyewaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin; jasa agen real estat untuk
penyewaan gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengannya; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; pengelolaan gedung; penyewaan
apartemen, kondominium, villa, dan kabin beserta perabot dalam jangka pendek; penyewaan apartemen, kondominium, villa,
dan kabin yang menggunakan iklan berbayar per klik pada jaringan komputer global; penyewaan gedung; sewa, pialang,
penyewaan dan pengelolaan apartemen, kondominium, vila, dan kabin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:38:29
540   EtiketJID2022035948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lautze No. 7 RT/RW. 003/001, Kel. Karang Anyar, Kec. Sawah Besar, Jakarta
Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

SANDRA SUSANAWATI SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABLE  CAFE & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:38:30
540   EtiketJID2022035949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Novita Sari Pulungan S.H.
Pulungan, Wiston & Partners, Graha Intermasa Lt. 3, Jl. Cempaka Putih Raya No.
102 Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKOEPI & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan katering; Restoran Masakan Korea;
Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran
keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; hotel, motel, restoran,
bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa 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; 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
pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran swalayan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para
tamu di restoran; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; 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

25/05/2022 13:38:49
540   EtiketDID2022035950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JORONG PANTA, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 26162
RAHMAT DONI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATH-THIIB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MINYAK WANGI
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Parfum tubuh yang disemprotkan; air parfum; bahan parfum dan perasa/aroma; colognes, parfum dan

kosmetik; dasar untuk parfum bunga; ekstrak bunga [parfum]; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sachet parfum; sediaan fumigasi
[parfum]; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:39:38
540   EtiketDID2022035951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-MALT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan

dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk kesehatan;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen nutrisi dalam
sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; 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; bar energi suplemen gizi;
bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; gula susu [suplemen gizi]; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan menambah
vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman obat; minuman suplemen gizi; minuman susu malt untuk
keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk susu probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi
yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan kesehatan; suplemen nutrisi; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bebas
laktosa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:39:39
540   EtiketJID2022035951

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nusantara Raya No. 99A RT 004 RW 013, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota
Depok, Jawa Barat

PT AWINDO ESTETIKA ASIA

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 :

: ELSthetic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan sulam alis; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh,

wajah dan rambut; layanan perawatan kuku; layanan perawatan wajah; layanan perawatan wajah dan tubuh kosmetik;
layanan salon kecantikan; layanan salon perawatan kulit; layanan spa kesehatan untuk kesehatan dan kebugaran tubuh dan
jiwa yang menggabungkan layanan pijat, perawatan wajah dan tubuh, dan layanan perawatan tubuh kosmetik; penyediaan
layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan lulur; perawatan perawatan kulit tubuh; perawatan
perawatan kulit wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:46:54
540   EtiketJID2022035952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Dewata Gang VI No 15, Sidakarya, Denpasar, Kota Denpasar, Bali
PT Solusi Anak Sakti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: djoin
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : cyan blue, fuchsia, hot pink, deep sky blue, charcoal
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan,

peminjaman dan pembayaran; jasa penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan
enkripsi komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem
pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; penyimpanan elektronik
informasi bisnis dan keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:47:22
540   EtiketJID2022035953
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Williem iskandar Komplek MMTC A4, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
steward chulifier

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chulifier Petshop
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange putih dan brown
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:50:04
540   EtiketDID2022035954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Remaja II no.34 RT 003/008, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640
Reza Asri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Quince
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu kulit untuk wanita; sepatu pantofel wanita; sepatu untuk wanita; sepatu wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:50:17
540   EtiketDID2022035955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pos Pengumben Raya No. 8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560

PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMISETRON
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; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan obat dan farmasi;

Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris,
alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel,
kontrasepsi oral dan transdermal; obat-obatan farmasi; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan
medis; sediaan farmasi untuk digunakan dalam kemoterapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:52:42
540   EtiketJID2022035956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1st Floor, No. 1, Chunye Road, Chunshen Village, Xinqiao Town, Songjiang District,
Shanghai

Sunrays Info Tech Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek Merek Kata
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Nama Merek
:
: JINGLE MINING

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain grafis dari bahan promosi; desain industri; desain perangkat lunak komputer; layanan arsitektur; mendesain

pakaian; penelitian biologi; penelitian teknologi; pengujian material; penyewaan server web; survei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:52:50
540   EtiketDID2022035957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tekno 2 Blok H3 No. 10 BSD Tangerang Selatan , Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15314

PT MULTI MITRA SAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Princess AMEENAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Balon berbentuk tongkat
untuk bersorak; Balon mainan; Balon tiup; Bank mainan; Bola mainan; Bola salju mainan; Boneka ayam sebagai maskot;
Boneka dari bahan vinil; Boneka mainan; Guncang bayi menggabungkan cincin tumbuh gigi; Guncang untuk bayi; Karet
sintetis untuk trek balap (mainan); Kendaraan model untuk anak-anak; Kereta luncur salju (mainan); Koleksi boneka; Kostum
menjadi mainan anak-anak; Lilin mainan; Lilin pemodelan mainan; Mainan; Mainan (alat permainan); Mainan LED tongkat
cahaya; Mainan air (selain alat bantu renang); Mainan bola bean bag; Mainan dari busa atau bahan-bahan yang lembut;
Mainan figur aksi; Mainan kerajinan dijual lengkap; Mainan ketangkasan; Mainan malam (clay for toys); Mainan tokoh karakter;
Mainan untuk dikoleksi yang dibentuk dari model dari bahan plastik dan mainan figurin dari bahan resin; Mainan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Mainan yang dapat dinaiki; Mainan yoyo; Mainan, barang permainan dan olahraga, yaitu bola
basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka untuk permainan, bola
plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk memompa bola
basket dan beserta pentil pompa; Mainan, permainan dan alatnya; patung tokoh jagoan; mesin permainan otomatis dan yang
dioperasikan dengan koin; balon; bola basket; bola pantai; boneka yang berisi kacang dikeringkan atau yang sejenis;
permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; kosmetik mainan anak-anak; ornamen pohon Natal kecuali barang
kembang gula atau iluminasi; konfeti; boneka; pakaian boneka; perabotan boneka; layang-layang; ponsel untuk anak-anak;
bola karet berwarna untuk bermain; mainan yang terbuat dari kain dan kapas; boneka yang digerakkan dengan tali atau
tangan di dalamnya; puzzle; sepatu roda; papan luncur; mainan patung tokoh jagoan dan aksesoris patung tokoh jagoan;
kendaraan mainan; perangkat bermain kendaraan mainan; skuter mainan; dan mainan otomatis yang digerakkan oleh motor
jarum jam, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Mainan, yaitu, action figure boneka tempat untuk action figure cincin gulat mainan kendaraan
mainan permainan papan unit genggam untuk bermain permainan elektronik selain yang diadopsi untuk digunakan dengan
layar tampilan elektronik atau monitor permainan keterampilan aksi meja kartu permainan puzzle boneka mainan mainan
mewah sabuk mainan bantalan lutut dan siku untuk penggunaan atletik mainan busa tangan topeng kostum topeng kostum
masker wajah baru Dekorasi pohon natal; Mobil yang dikendalikan dari jarak jauh [mainan]; Model die-cast; Patung mainan
yang dapat dikoleksi; patung mainan fantasi; bahan yang dapat dicetak berupa mainan berbahan dasar polimer silikon, yang
digunakan sebagai mainan dan alat hiburan; perangkat kotak aktivitas untuk anak-anak, yaitu, kotak kerajinan hobi terdiri dari
perlengkapan, bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan
dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; bahan dan alat untuk membuat dan mendekorasi bahan yang dapat
dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan yang dijual sebagai satu kesatuan; tempat/kotak untuk membawa
dan menyimpan bahan yang dapat dicetak yang digunakan sebagai mainan dan alat hiburan, semua barang di atas untuk
anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Perangkat dari
bagian (dijual lengkap) untuk membuat model mobil mainan; Perangkat ember dan sekop untuk permainan di pantai;
Perangkat model mainan; Permainan; Permainan dan mainan pembelajaran interaktif, teka-teki, mainan dan permainan
pembelajaran taktil,  permainan dan mainan pembelajaran elektronik; Permainan elektronik; Permainan yang dimainkan di
permukaan datar; Permainan yang menggunakan papan; permainan kartu; rumah melambung yang dipompa/dapat
digembungkan; permainan dalam ruangan; rumah bermain; tenda mainan; mainan patung; set perangkat mainan patung;
pakaian untuk mainan patung; skuter mainan; kendaraan mainan; topi pesta dari kertas, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Permainan, mainan
dan alat-alatnya; 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); Perosotan air;
Rumah mainan; Sepatu roda mainan; Set Mainan; Struktur gedung mainan; Tenda mainan; Topeng mainan dan kostum;
adonan mainan; aksesoris pakaian boneka; aksesoris untuk bangunan mainan; aksesoris untuk binatang mainan; aksesoris
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untuk boneka; aksesoris untuk kendaraan mainan; aksesoris untuk kereta mainan; alat bantu renang tiup untuk anak-anak;
alat mainan; alat musik mainan; alat permainan; alat permainan anak-anak; alat permainan elektronik; alat permainan
genggam untuk bayi; alat utuk bermain pasir; angka model skala [mainan]; artikel pakaian untuk mainan; ayunan bayi; ayunan
bayi untuk taman bermain; bakeware mainan; balok konstruksi (mainan); balon; balon [hadiah-hadiah kecil pesta]; balon
mainan; bangunan mainan; bangunan model skala [mainan]; bangunan playset; bata bangunan mainan; beanbag dalam
bentuk mainan; beanbag menjadi mainan; bebek karet; beberapa tabel aktivitas anak-anak [mainan]; bermain menyusun
karpet puzzle; bermain tikar memasukkan mainan bayi [mainan]; bermain tikar untuk digunakan dengan kendaraan mainan
[mainan]; binatang mainan; blok (mainan); blok bangunan [mainan]; blok bangunan mainan; blok bangunan mainan yang
mampu interkoneksi; blok konstruksi [mainan]; blok mainan; bola basket; bola karet; bola lunak; bola mainan; bola pantai; bola
pantai tiup; bola permainan; bola squash; bola untuk anak-anak; bola untuk permainan; bola untuk permainan, meja bilyar,
bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk
memproyeksikan bola permainan; boneka (dolls); boneka (puppets); boneka (stuffed puppets); boneka bayi; boneka bean bag;
boneka berbicara; boneka berpakaian tradisional; boneka beruang; boneka beruang mainan; boneka dan mainan yang mainan
dari kain berupa boneka yang diisi dengan kapas; boneka jari; boneka kain; boneka kertas; boneka lembut; boneka mainan;
boneka mainan berkarakter; boneka mewah; boneka porselen; boneka tangan; botol susu boneka; buah-buahan Mainan;
bumper kolam renang; burung mainan; cincin berenang; cindera mata berupa mainan kecil; dam [permainan]; drone [mainan];
furnitur boneka; furnitur mainan; furnitur untuk rumah boneka; game basket meja; game dadu; game sasaran; gantungan di
atas tempat tidur bayi [mainan]; garasi mainan; garasi mainan pit stop; gasing (mainan); gaun boneka; gelang slap (mainan);
gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi; gitar mainan; gym bayi; harmonika mainan; helikopter mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; helm mainan; hexacopters [mainan]; hiasan boneka; ikan mainan; jam mainan; jam tangan
mainan; jaring mainan kupu-kupu; kacamata mainan prisma; kapal mainan; kapal mainan yang dikendalikan dari jarak jauh;
kapal mainan yang dikendalikan radio; kapal ruang angkasa mainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan
dalam trik sulap; kastil mainan; kendaraan konstruksi mainan; kendaraan mainan; kendaraan mainan bertenaga gesekan;
kendaraan mainan yang berbentuk mobil, truk, kereta, dan van, semua yang bertema bola basket, mainan dari busa dalam
bentuk jari dan piala, piala mainan, kartu permainan, kartu mainan, mainan pembuat bunyi-bunyian, mainan untuk hewan
peliharaan; kendaraan mainan yang berubah menjadi robot; kereta bayi mainan; kereta luncur dan kereta seret (mainan);
kereta luncur salju, anak panah, papan panah (mainan); kereta mainan; kereta mainan model set; kereta model mainan; kolam
renang tiup [artikel bermain]; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kostum boneka; kotak mainan
untuk berdandan/berpakaian; kotak musik mainan; kotak pasir [mainan]; kotak pasir bermain; kotak pasir mainan; kotak surat
mainan; kuku mainan; mainan; mainan *; mainan air; mainan aksi; mainan aksi untuk buaian; mainan aksi yang dioperasikan
dengan baterai; mainan aktivitas ganda untuk anak-anak; mainan aktivitas ganda untuk bayi; mainan aktivitas multipel
elektronik dan permainan pembelajaran untuk anak-anak; mainan alat pemancar air; mainan anak-anak dengan beberapa
aktifitas; mainan bayi; mainan bean bag; mainan berjalan yang digerakkan oleh dorongan angin; mainan beruang; mainan
binatang yang diisi kain/kapas; mainan bola untuk meringankan stres; mainan boneka binatang, bank mainan, model kit;
mainan boneka jari; mainan bunga; mainan dempul; mainan dengan fitur lampu LED; mainan di luar ruangan; mainan
elektronik; mainan fidget spinner; mainan figur/orang-orangan  [mainan atau alat permainan]; mainan gambar; mainan
genggam untuk anak-anak; mainan genggam untuk bayi; mainan glider; mainan glockenspiels; mainan hewan peliharaan yang
terbuat dari tali; mainan jarum jam; mainan karakter karet; mainan karakter plastik; mainan karet; mainan kayu; mainan kolam
renang dan tempat mandi; mainan kolam tiup; mainan konstruksi; mainan kotak pasir; mainan kucing; mainan latihan
menghilangkan stres; mainan lunak; mainan lunak berupa burung; mainan lunak dalam bentuk beruang; mainan lunak dalam
bentuk binatang; mainan mandi tiup; mainan mekanik; mainan mencicit yang bisa dipukul; mainan mesin pemotong rumput;
mainan mewah yang cerdas; mainan musik; mainan naik-on tiup; mainan pasangkan angka; mainan pasir; mainan patung
lunak; mainan peluit; mainan pendidikan; mainan pendidikan untuk bayi; mainan pengembangan sandiwara; mainan perangkat
model; mainan perkembangan bayi; mainan pintar; mainan plastik; mainan plastik untuk digunakan di kamar mandi; mainan
pop-up; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan robot pintar; mainan skuter; mainan struktur gedung dan trek
kendaraan; mainan susun; mainan susun kayu; mainan tabung bentuk dan warna; mainan tenda dan mainan balok-balok
anak-anak; mainan teropong; mainan tokoh aksi; mainan untuk anak-anak; mainan untuk bayi; mainan untuk di bak mandi;
mainan untuk hewan peliharaan; mainan untuk infant (bayi); mainan untuk mandi; mainan xilofon; mainan yang berbicara;
mainan yang bisa ditekuk; mainan yang dapat dipompa/digembungkan; mainan yang diisi kain/kapas; mainan yang
dikendalikan dari jarak jauh; mainan yang dikendalikan radio; mainan yang dioperasikan secara elektronik; mainan yang
dirancang untuk melekat pada kereta bayi; mainan yang dirancang untuk melekat pada kursi mobil; mainan yang
menggabungkan fungsi telekomunikasi; mainan yang menyemprotkan air; mainan, permainan, alat permainan dan alat-alat
permainan dan hadiah kecil; mainan-mainan pantai, yaitu, bola pantai, bola karet, ember mainan, sekop mainan, pasir mainan,
bak pasir mainan, semprotan air mainan; makanan mainan; masker wajah menjadi mainan; membuat sketsa mainan;
mendorong mainan; meninju mainan; mesin bingo elektronik [mesin game]; mesin game edukasi elektronik untuk anak-anak;
mesin uap model mainan; mikroskop mainan; mobil balap mainan; mobil balap mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil
balap mainan yang dikendalikan radio; mobil balap model skala; mobil mainan; mobil mainan mengunakan aki (accu); mobil
mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; mobil mainan yang dikendalikan radio; mobil model skala [mainan]; mobil slot
[mainan] dan bagiannya; model mainan; model-model plastik mainan; mulai blok untuk berenang; naik mobil mainan; pakaian
boneka; pakaian untuk boneka beruang; palet (permainan); panah mainan; pancing mainan; papan-papan permainan-
permainan; patung mainan; patung mainan plastik yang dijadikan model; patung-patung mainan plastik; pedang mainan;
pembuat mainan nois; pemukul bola untuk permainan; pengendali untuk mainan; pengendali untuk mobil mainan; pengontrol
untuk pesawat mainan; perabot untuk rumah boneka; peralatan makan mainan [peralatan makan]; peralatan masak mainan;
peralatan permainan elektronik dengan fungsi arloji; peralatan permainan papan; perangkat model keterampilan mainan figur;
perisai mainan; perlengkapan permainan voli, yang terdiri dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan
permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit; permainan; permainan anak panah elektronik; permainan
bangunan; permainan bingo; permainan catur; permainan dalam ruangan; permainan dam (games); permainan dan alat-alat
permainan; permainan di atas meja; permainan elektronik genggam untuk bayi; permainan gelang; permainan kartu;
permainan memori; permainan papan; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan untuk pesta; perosotan
(mainan); pesawat mainan; pesawat mainan sling; pesawat terbang mainan; pesawat terbang mainan yang dikendalikan dari
jarak jauh; pesawat terbang mainan yang dikendalikan radio; piano mainan; piring terbang (mainan); pistol air; pistol mainan;
pistol mainan udara; pistol tutup mainan; playsets untuk boneka; pompa untuk menggelembungkan balon; ponsel mainan;
puzzle; puzzle manipulatif; puzzle mosaik; puzzle potongan gambar; puzzle tipe kubus; rattles [mainan]; ring, bola dan balon
untuk cross training.; robot mainan; robot mainan yang dikendalikan dari jarak jauh; roda untuk kendaraan mainan; roket
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mainan; rumah boneka; rumah mainan; rumah mainan anak-anak; sarung pistol mainan; sarung tangan bola tangan; sendok
garpu mainan; senjata mainan; sepatu boneka; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda mainan; sepeda
mainan elektrik; sepeda roda tiga untuk anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan];
set alat mainan; set konstruksi mainan; simpai (mainan); skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; stik untuk balon dari
plastik; susun blok; tali untuk permainan lompat; tanduk mainan; tangkai stik untuk balon dari plastik; tarik mainan; tarik
mainan kendaraan; tarik mobil mainan; teater boneka [mainan]; telepon mainan; telepon mobil mainan (tidak bekerja); tempat
tidur boneka; terompet mainan; tikar untuk bermain; tokoh mainan; tokoh mainan diposisikan; tokoh mainan koleksi; tongkat
berputar-putar; tongkat mainan; tongkat pembuat gelembung dan set larutan; topeng (mainan); topeng [mainan]; topeng
mainan; topi pesta plastik; topi untuk pistol [mainan]; topi untuk pistol mainan; trailer mainan; trek balap mobil mainan; trek
balap plastik [mainan]; trolley Mainan; truk mainan; truk mainan, kendaraan mainan yang dioperasikan secara elektronik, sadel
sepeda, tunggangan kendaraan mainan, kendaraan model skala, kereta api dan pesawat terbang, kereta model ukuran kecil,
kit model dari kendaraan, mainan yang ditiup, pakaian boneka, dan mainan lainnya serta boneka, kendaraan mainan; tutup
kepala boneka; walkie-talkie mainan [tidak mampu mengirim dan menerima komunikasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:55:39
540   EtiketDID2022035958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Padang Tawang, Gang V, No. 29, Canggu, Kuta Utara, Badung, Kabupaten
Badung, Bali 80351, Indonesia, Kabupaten Badung, Bali

Ekaterina Chugunova

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PURE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti pastry; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); produk-produk roti untuk makanan; puff pastry (roti)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:56:19
540   EtiketJID2022035959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1st Floor, No. 1, Chunye Road, Chunshen Village, Xinqiao Town, Songjiang District,
Shanghai

Sunrays Info Tech Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JINGLE MINING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantuan manajemen bisnis; jasa agen periklanan; konsultasi manajemen personalia; layanan agen ekspor-impor; layanan

ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; menyediakan informasi tentang toko yang
dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan uang elektronik; pekerjaan
kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang pembelian dan penjualan
barang untuk orang lain; pemasaran; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon (termasuk kupon diskon
elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan stempel perdagangan; penerbitan, kliring dan
pengelolaan kartu poin; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan
jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan
produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk
mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan
yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau
jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring
stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penerbitan, perantara
penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau layanan
penyediaan promosi; pengumpulan poin dan poin kliring untuk mempromosikan penjualan produk dan jasa; penyediaan
bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer dan sistem komputer; penyediaan dan penyewaan ruang
iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan
informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara
penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi
penyediaan layanan; penyediaan ruang iklan; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi

Halaman 733 dari 932



mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyewaan
ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; 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; pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin
elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya;
rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; sistematisasi
data ke dalam basis data komputer.; pelelangan; pemasaran; pembukuan; penyewaan mesin dan peralatan kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:57:08
540   EtiketDID2022035960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-MALT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan

dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu cair; Minuman yoghurt; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Sediaan-sediaan makanan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; 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
kental manis; Susu protein; Yoghurt; bubuk susu; margarin; mentega; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman
susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; snack bar
berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan
anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu evaporasi; susu gandum; susu kedelai; susu kental; susu lanjutan untuk
anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi; susu segar; susu skim; susu, keju, mentega,
yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 13:57:46
540   EtiketJID2022035961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kertajaya Indah IV/17, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur
TJIPTO CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Halim Wibisono S.E., M.M.
Jalan Pembangunan I/27A   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEKOLAH INTERNASIONAL SURABAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus secara online; Jasa pendidikan secara online; Jasa pendidikan, yakni, memberikan pelatihan dan kursus

pendidikan tentang interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengatasi masalah, mengoperasikan,
dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak komputer, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, jaringan keamanan, browser web, dan perangkat elektronik; Kursus pengembangan diri; Kursus-kursus
pendidikan melalui internet; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Menyelenggarakan kursus pengajaran; Ujian
pendidikan secara online; informasi pendidikan; jasa pendidikan, yaitu, memberikan konferensi, pelatihan, pengujian,
lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang interkoneksi, membangun, mengelola,
mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses perangkat keras dan perangkat lunak
komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global, infrastruktur jaringan, keamanan jaringan,
web browser dan perangkat elektronik; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; konsultasi di bidang pendidikan dan hiburan
yang disediakan melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pendidikan; kursus bahasa; kursus pembelajaran
jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan
pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan penilaian pendidikan online;
melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan;
menyediakan informasi online di bidang pendidikan; menyediakan kursus pengajaran; menyelenggarakan kursus pengajaran,
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pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung;
penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; produksi
materi pendidikan dan pengajaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:00:09
540   EtiketJID2022035962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Making Magic Happen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Iklan

melalui media elektronik; Iklan yang dipasang di luar ruangan; 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 konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer
global; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; jasa periklanan dan manajemen; 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; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan
manajemen; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses
pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi dan saran kepada
konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan
manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan
informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan layanan
direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data komputer;
pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian
secara online yang terkomputerisasi elektronik; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyediaan fungsi kegiatan
perkantoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:00:23
540   EtiketJID2022035963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SISINGAMANGARAJA NO.27, KEL.HARJOSARI I , KEC. MEDAN AMPLAS.,
Kota Medan, Sumatera Utara

PT. BINTANG UTARA PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. BINTANG UTARA PUTRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH -PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Pergudangan dan distribusi

barang-barang orang lain; Rental Mobil; jasa berbagi angkutan kendaraan darat; jasa penjualan tiket kendaraan darat, laut,
maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa penyewaan mobil yang digerakkan oleh sopir; jasa transportasi angkutan
darat; jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian
logistik; melakukan perjalanan wisata wisata dengan bus; mengatur dan memesan tur bus wisata kota; mengatur tur bus
wisata kota dan wisata tamasya lainnya menggunakan alat transportasi; menjual karcis/tiket sarana angkutan darat/laut;
menyewa mobil sewaan; penyewaan bus; penyewaan mobil; transportasi barang melalui jalan darat; transportasi bus;
transportasi dan layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi darat; transportasi mobil; transportasi mobil dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; transportasi penumpang dengan bus; transportasi penumpang melalui jalan
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darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:00:52
540   EtiketDID2022035964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karangjati RT. 007 RW. 000 Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
Annisa Nurul Hanifah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: gija
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun kosmetik;

Semprotan pelembab wajah; esens untuk kulit; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim malam; krim pemutih kulit; krim siang;
lotion wajah dan tubuh; masker kulit [kosmetik]; pencuci muka; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; serum kecantikan; toner kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:00:59
540   EtiketDID2022035965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Golf II No. 62, Cisaranten, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, 40294
AGIS MARTA RAMDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FULL COVER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Menutupi & Melindungi
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Kopiah; Peci; baju; jubah; kaos; kemeja; kurta (pakaian); pakaian luar; sarung; sepatu; tas kain non woven===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:01:33
540   EtiketDID2022035966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh Raya No. 4, RT.10/RW.1, Kenari, Kec. Senen, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

PT Pratapa Nirmala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: APIFAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam

pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular
dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular,
gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan
inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah
dan menanggulangi penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; antikoagulan; elixirs [sediaan
farmasi]; farmasi; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi; obat-obatan kardiovaskular; sediaan dan
bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk pencegahan
gangguan pada sistem kardiovaskular; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan
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penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul,
tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan pengobatan
kardiovaskular; tablet-tablet yang mengandung obat; zat farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:03:28
540   EtiketDID2022035967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1st Floor, No. 1, Chunye Road, Chunshen Village, Xinqiao Town, Songjiang District,
Shanghai

Sunrays Info Tech Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JINGLE MINING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin finishing; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; meja untuk mesin; mesin cetak; mesin cetak

inkjet industri; mesin dan alat untuk membersihkan, listrik; mesin kemasan; mesin pengecoran; mesin pengerjaan logam;
mesin persiapan makanan, elektromekanis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:06:42
540   EtiketDID2022035968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 102, No.1, Sanhe Road, Pengxi, Lianbian, Baiyun District, Guangzhou,
Guangdong, China

Guangzhou YongSheng Investment Consulting 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 :

: UBALANCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursi pijat; Peralatan microdermabrasion; Peralatan untuk memijat mata; Pistol pijat listrik; aparatur bungkus pijat panas;

aparatus untuk memijat dengan getaran; pemijat kaki; pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala, dioperasikan dengan baterai;
peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat estetika, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:06:59
540   EtiketDID2022035969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1st Floor, No. 1, Chunye Road, Chunshen Village, Xinqiao Town, Songjiang District,
Shanghai

Sunrays Info Tech Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JINGLE MINING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penggandeng [peralatan pengolah data]; alat dan instrumen survei; chip [sirkuit terpadu]; kartu sirkuit terpadu [kartu

pintar]; komputer; kopling, listrik; monitor [program komputer]; peralatan antar komunikasi; sirkuit tercetak; sirkuit terpadu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:07:03
540   EtiketDID2022035970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pasuruan - Purwosari KM 10-11, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CASABLANCA MENTHOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hijau dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok elektrik; Tembakau linting; cairan rokok elektronik [e-liquid]; filter rokok; kreteks; rokok; rokok elektronik; rokok filter;

rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis;
tembakau; tembakau daun; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:09:09
540   EtiketJID2022035971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JANUR ASRI IV BLOK QJ 17 NO.5 RT.010 RW.012, KEL. KELAPA GADING
BARAT, KEC. KELAPA GADING, JAKARTA UTARA , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14240

SILVANNA WIRADJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ORLINS EVENT PLANNER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:10:23
540   EtiketDID2022035972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Making Magic Happen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses

bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan
masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa
diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; 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
untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing
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perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Platform berbasis website dan
aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program permainan komputer untuk
mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); 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 komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer berkenaan
dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan;
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; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web;
perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat
lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak
komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon
selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan
komputer global; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:10:26
540   EtiketJID2022035972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Balikpapan Regency Blok CD 1 No. 26, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76115
Nurhaji Suprapto Wijono, Ferry Wenas

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 :

: Jogja Restorasi Velg
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan mobil dan bagiannya; perbaikan kendaraan;

perbaikan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:11:55
540   EtiketDID2022035973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO NUTRI-MALT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Ekstrak coklat; Hasil produksi
coklat; Kopi Susu ; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Minuman cokelat;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Permen susu; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Teh Tarik; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; cokelat yang
mengandung susu; coklat; coklat instan; es krim; es susu; kopi; kopi susu instan; makanan batang berenergi berbahan dasar
cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang
larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar kakao; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kakao dengan susu;
permen coklat===

Halaman 739 dari 932



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:16:12
540   EtiketJID2022035974

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Parikesit Raya No. 35-37 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota
Bogor, Jawa Barat, 16153

Yayasan Cinta Quran Global

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Quranization
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa kursus secara online; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang pemrosesan penggajian; Jasa

pendidikan orang dewasa; Jasa pendidikan secara online; Jasa pengajaran secara online; Layanan pendidikan, pengajaran
dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; Lembaga pengajaran;
Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Menyediakan kursus pelatihan; Organisasi kompetisi
[pendidikan atau hiburan]; Pendidikan keagamaan; Pengajaran pendidikan; Pengajian (Jasa Pendidikan); Penyediaan kursus
pendidikan; Pesantren (Jasa Pendidikan); jasa pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; jasa pendidikan, yaitu,
memberikan konferensi, pelatihan, pengujian, lokakarya, kursus pendidikan, dan mendistribusikan materi kursus tentang
interkoneksi, membangun, mengelola, mengamankan, memantau, memecahkan masalah, mengoperasikan, dan mengakses
perangkat keras dan perangkat lunak komputer, teknologi, periferal, sistem operasi, jaringan area lokal, luas, dan global,
infrastruktur jaringan, keamanan jaringan, web browser dan perangkat elektronik; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan
penyelenggaraan kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan
pelatihan-pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan,
pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur kursus
pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur pelatihan olahraga untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan;
menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; organisasi acara
pendidikan; organisasi forum pendidikan secara langsung; pelatihan bahasa; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan,
pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan; pengajaran; 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 kursus pembelajaran jarak jauh; produksi materi pendidikan;
program-program diskusi dan kursus-kursus singkat; publikasi materi pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:18:42
540   EtiketJID2022035975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawa Bebek II RT. 011/RW. 000, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

AGUS ERYANTO

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 :

: EZREN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntansi; Audit laporan keuangan; Jasa Pencarian Pegawai; Jasa perdagangan; Jasa stand penjualan makanan dan

minuman; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait;
Menyediakan konsultan untuk penggabungan bisnis dan manajemen rantai; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG;
Pemasangan poster; Pembuatan laporan keuangan; Pengelolaan arsip perniagaan; Pengelolaan informasi perniagaan;
Penyajian barang-barang pada media komunikasi untuk keperluan retail, yaitu, jasa toko retail dan jasa pesanan melalui pos
dalam bidang musik dan hiburan musikal; Peragaan barang; Produksi film-film komersial/iklan televisi; TOKO SERBA ADA;
Toko telekomunikasi; administrasi bisnis hotel; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; agen
pemesanan teater [manajemen bisnis artis pertunjukan]; analisis harga biaya; bantuan manajemen bisnis; bantuan
manajemen perusahaan; distribusi sampel, langsung atau melalui pos; iklan online; iklan televisi; informasi komersial dan
saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; jajak pendapat; jasa agen bakat dalam sifat manajemen bisnis artis
yang tampil; jasa agen impor-ekspor barang; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa penilaian perusahaan;
jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line;
kompilasi informasi statistik; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi manajemen bisnis dan organisasi perusahaan;
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konsultasi merek; kutipan harga untuk barang atau jasa; layanan agen hubungan masyarakat; layanan agen informasi
komersial; layanan agen ketenagakerjaan terkait penempatan tenaga medis dan keperawatan; layanan branding perusahaan;
layanan fotokopi; layanan identitas perusahaan; layanan iklan dan pemasaran online; layanan kliping berita; layanan
manajemen inventaris elektronik; layanan pakar efisiensi bisnis; layanan pemesanan agen untuk artis yang tampil; layanan
perbandingan harga; layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk peralatan pemindahan tanah; layanan
telemarketing; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis perusahaan; manajemen dan kompilasi database
terkomputerisasi; manajemen hotel untuk orang lain; memberikan informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi
untuk tujuan periklanan dan penjualan; memberikan saran di bidang efisiensi bisnis; mengatur langganan ke buku, ulasan,
surat kabar atau buku komik untuk orang lain; mengatur langganan ke layanan telekomunikasi untuk orang lain; menjawab
telepon untuk pelanggan yang tidak tersedia; menyusun data dalam database komputer; nasehat manajemen; negosiasi
kontrak iklan; organisasi bisnis dan konsultasi manajemen di bidang manajemen personalia; organisasi peragaan busana
untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; pelelangan; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; pemrosesan pesanan elektronik; penataan etalase toko; pencarian data dalam file komputer untuk orang lain;
pencarian sponsor; penelitian konsumen; penelitian pemasaran; penelitian periklanan; pengecer toko serba ada; pengiklanan
penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengolahan kata; pengumpulan, sistematisasi, kompilasi dan analisis data
bisnis dan informasi yang disimpan dalam database komputer; penulisan kolom publisitas; penulisan teks publisitas;
penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan ruang iklan luar ruang; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet;
penyediaan ruang iklan di majalah, surat kabar dan majalah; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial
dan periklanan; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan mesin fotokopi; peramalan ekonomi; periklanan
melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya; positioning merek;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; produksi iklan televisi; promosi penjualan untuk pihak lain;
proses administrasi pesanan pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang terkomputerisasi; publikasi naskah
publisitas/iklan; reproduksi dokumen; steno; toko; toko eceran; toko grosir; toko online; toko penjualan barang elektronik baik
secara online ataupun secara langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:19:31
540   EtiketDID2022035976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. KEBON KAPAS, Kel. Waluya, Kec. Cicalengka, Kab. Bandung, Prov. Jawa
Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40395

CV.PUTU BAROKAH JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIQAST
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Viqast adalah gabungan nama panggilan dari pasangan kaka tertua di keluarga (Taufik & Asti)
591 Uraian Warna : Merah putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gamis pria; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi

lilin; Mukena; atasan berkerudung; gamis; kerudung; kerudung [pakaian]; pullover berkerudung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:21:49
540   EtiketJID2022035977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Indah Kapuk No. 250, Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Prop. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440

PT HELIOS NUSANTARA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mega Yustisia Nihayah S.H
Mega Yustisia & Partners  Penthouse Plaza Marein Lantai 23, GH 30  Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HELIOS BAR & RESTO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih dan kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran daging panggang; Restoran

masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh
restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs
web===

Halaman 741 dari 932



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:22:23
540   EtiketJID2022035978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Sentosa Purnama Jaya Blok B No.09-11, Jln. Yos Sudarso, Kecamatan Batu
Ampar., Kota Batam, Kepulauan Riau, 29453

PT. Bias Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bias Mandiri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau muda; Hijau tua; Merah.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ekspor impor; Jasa perdagangan ekspor-impor; agen impor-ekspor; jasa-jasa impor dan ekspor; layanan agen impor

dan ekspor; layanan bea cukai, yaitu, menyediakan layanan bisnis untuk membantu pelanggan dengan bea cukai/pabean dan
agen/badan pemerintahan dan pihak berwenang lainnya dalam hal bea cukai yang terkait dengan pergerakan perdagangan
sehingga kargo dapat bergerak dengan lancar ke tujuan akhirnya; layanan pengangkutan kapal adalah layanan administrasi
yang berkaitan dengan bea cukai===
===Memberikan bantuan teknis, yaitu, saran teknis mengenai instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik atau
elektronik, peralatan dan perangkat yang digunakan untuk operasi industri otomatis atau sebagian otomatis; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronik, listrik dan mekanik; perbaikan dan pemeliharaan kapal; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan air; perbaikan kendaraan air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:22:30
540   EtiketDID2022035979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK BUMI ASRI JL. MARGA ASRI VI B BLOK B N RT. 006 RW. 008 KEL.
GEMPOLSARI - KEC. BANDUNG KULON, Kota Bandung, Jawa Barat

IWAN SUPRIATNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EL DAFFA DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak;

Pakaian wanita jeans; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang;
celana pendek; gamis; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja; pakaian jadi; pakaian untuk olahraga; sandal; sarung
tangan; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:22:47
540   EtiketDID2022035980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PRM. RAJEG ASRI B-4/8, RT. 005 RW. 001, KEL. RAJEG, KEC. RAJEG,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15540

WINARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GATUNGZU HENGER & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GATUNGZU HENGER Merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gantungan kostum; gantungan handuk [furniture]; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan pakaian bukan dari

logam; gantungan tas, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian===

Halaman 742 dari 932



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:24:33
540   EtiketDID2022035981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh Raya No. 4, RT.10/RW.1, Kenari, Kec. Senen, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

PT Pratapa Nirmala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOXAFAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam

pencegahan gangguan kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus,
penyakit auto-imun dan inflamasi, penyakit kardiovaskular dan paru-paru, penyakit sistem saraf pusat, penyakit sistem saraf
perifer/tepi, rasa sakit (nyeri), penyakit dermatologis, penyakit saluran pencernaan, penyakit terkait infeksi, penyakit
metabolisme, penyakit onkologis, penyakit mata, penyakit pernapasan, ulkus digital dan penyakit pembuluh darah di otak
(serebrovaskular); Sediaan-sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada
sistem saraf pusat; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis,
pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes,
sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; Sediaan-sediaan pharmasi untuk mencegah dan menanggulangi
penyakit-penyakit dan gangguan-gangguan jantung dan pembuluh darah; antikoagulan; elixirs [sediaan farmasi]; farmasi; obat
dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi; obat-obatan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk
pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan
farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi;
sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan pengobatan kardiovaskular; tablet-tablet yang
mengandung obat; zat farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:24:54
540   EtiketJID2022035982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH. Wahid Hasyim No. 10 D Rt. 002 Rw. 007, Kel. Kebon Sirih Kec. Menteng,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. AGRIDESA PANEN MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yulius Susanto Cung S.H., M.H.,
Jalan Biak No 7C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRIDESA & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi dan konsultasi pertanian terkait dengan praktik agrikultur dan pertanian (farming), yaitu, jasa terkait dengan

pemilihan benih, penanaman tanaman, dan penerapan bahan kimia pertanian dan pupuk untuk produksi tanaman; Jasa
konsultasi pertanian, termasuk jasa konsultasi pertanian yang disediakan lewat internet; Layanan pertanian, akuakultur,
hortikultura, dan kehutanan; Penyebaran pupuk dan bahan kimia untuk pertanian lain dari udara dan di permukaan tanah;
hama memusnahkan untuk pertanian; hama pemusnahan untuk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan; jasa
akuakultur, yaitu, layanan pertanian hidroponik; jasa pertanian; jasa pertanian, hortikultura, dan kehutanan yang berkaitan
dengan reklamasi lahan kritis industri; jasa-jasa penasehatan hasil panen yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan;
konsultasi di bidang pertanian, hortikultura dan kehutanan; konsultasi online dan layanan konsultasi terkait dengan pertanian
dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; konsultasi pertanian; konsultasi profesional di bidang pupuk dan
persiapan pertanian lainnya; konsultasi teknis di bidang memberi makan dan memelihara ikan, udang, dan kehidupan laut lain
yang dibudidayakan di pertanian; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pengendalian gulma, hama dan
hama di bidang pertanian, hortikultura, dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan penggunaan
perawatan non-kimia untuk pertanian berkelanjutan dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penggunaan pupuk di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
penggunaan pupuk kandang di pertanian, hortikultura dan kehutanan; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan
dengan penggunaan pupuk pertanian dan hortikultura; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pertanian,
hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian; layanan pengendalian hama untuk pertanian,
akuakultur, hortikultura, dan kehutanan; layanan pengendalian hama untuk pertanian, hortikultura atau kehutanan; layanan
pertanian serangga; layanan pertanian ternak; layanan pertanian, hortikultura dan kehutanan; memberikan informasi tentang
pertanian, hortikultura, dan layanan kehutanan; memberikan informasi terkait dengan hama pemusnahan untuk pertanian,

Halaman 743 dari 932



hortikultura, dan kehutanan; memberikan informasi terkait penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian melalui udara dan
permukaan; memberikan informasi terkait penyewaan peralatan pertanian; menyediakan informasi online tentang layanan
pertanian dan bertani, peternakan, hortikultura dan kehutanan; menyediakan informasi online tentang pertanian, hortikultura,
dan layanan kehutanan; pembunuhan gulma untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit untuk
pertanian, hortikultura dan kehutanan; penghancuran parasit, hama pemusnahan dan pembunuhan gulma untuk pertanian,
hortikultura dan kehutanan; penyebaran pupuk dan bahan kimia pertanian lainnya; penyebaran pupuk dan bahan kimia
pertanian melalui udara dan permukaan; penyediaan informasi tentang pengurangan karbon dioksida dan emisi gas rumah
kaca lainnya melalui proses pertanian via situs web; penyemprotan insektisida untuk keperluan pertanian, hortikultura dan
kehutanan; penyemprotan insektisida untuk pertanian; penyemprotan produk perlindungan tanaman untuk keperluan
pertanian; penyewaan alat-alat pertanian; penyewaan peralatan pertanian; saran pertanian; saran pertanian yang berkaitan
dengan praktik pertanian regeneratif; vermin memusnahkan untuk pertanian, hortikultura dan kehutanan, dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:25:17
540   EtiketDID2022035983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Nieuw Indie Golf No. 15, RT. 008, RW. 011, Pandanwangi, Blimbing, Kota
Malang, Jawa Timur, 65124

DENNY SUTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLUE SHARK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong
dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; 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 plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik
untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich plastik; kemasan kantong semen dari plastik; kit
pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan daun; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:33:35
540   EtiketDID2022035984

Halaman 744 dari 932



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA MAMPANG LANTAI 3 SUITE 305, JALAN MAMPANG, DUREN TIGA,
PANCORAN KOTA ADM.
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT TIRTA SUKSES INDOMAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Bobahouse + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau , Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Boba; Campuran minuman berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman berbahan dasar kopi

yang  mengandung susu; Minuman cokelat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kakao; Minuman
kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang
terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; gula karamel; minuman berbahan dasar
coklat; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar,
boba, dan krim busa manis; minuman teh boba; perasa vanila untuk makanan atau minuman; tapioca pearls (isian untuk
minuman boba)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:33:40
540   EtiketD112022035985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apart Ancol Mansion Po-15 Lt. 1 Pasir Putih, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14430

Adeline Adelia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CELESTALE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Gold
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 .;
Deodorant stick; Krim bernutrisi; Krim mandi untuk bayi; Masker Wajah; Minyak bayi; Pembersih wajah; Pemutih ketiak;
Pewangi badan (kosmetik); Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan noda; 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 rambut; bedak
bayi; bubuk masker tubuh; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; deodoran roll-on; deodoran tubuh; eksfoliasi
kulit; formula anti-kerut; gel pelembab [kosmetik]; kondisioner rambut; krim kaki tanpa obat; krim malam; krim pelembab, lotion
dan gel; krim siang; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; losion bayi; losion
untuk tubuh; lotion untuk mengurangi selulit; masker rambut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker wajah;
minyak aromatik; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak parfum; minyak tubuh; minyak wangi;
pelembab dan pelembut kulit tubuh; pembersih wajah; pemutih ketiak; pencerah kulit; pencuci tubuh dan rambut bayi;
persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial
scrubs); sabun mandi cair; sampo untuk bayi; 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; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; serum rambut; serum wajah; shampo rambut; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang;
toner kulit; toner wajah; wangi-wangian; wewangian alami; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:37:39
540   EtiketDID2022035986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palmerah Selatan No. 22 RT. 003 RW. 002 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT GLOBALINTAS KARYA UTAMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITSPORT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===matras; tikar anti selip; tikar senam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:41:51
540   EtiketDID2022035987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh Raya No. 4, RT.10/RW.1, Kenari, Kec. Senen, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

PT Pratapa Nirmala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUTAPROS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan farmasi untuk hyperplasia prostat jinak;

elixirs [sediaan farmasi]; farmasi; kapsul untuk keperluan farmasi; kapsul untuk obat-obatan; obat-obatan farmasi; sediaan dan
bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan farmasi; sediaan farmasi
untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes,
kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan untuk diagnosis
dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan seksual; zat farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:44:30
540   EtiketDID2022035988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi Tamalanrea Permai Blok A No. 530, RT. 002 RW. 006, Kel. Tamalanrea  Kec.
Tamalanrea Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

RURI PRIHANDINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: myuri        (beserta logo merk nya)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, putih, 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; 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 untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis
kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Produk-produk
makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas
bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,

Halaman 746 dari 932



larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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 Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum
leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; kosmetik tabir surya;
krim tabir surya; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; parfum, eau de Cologne dan aftershaves;
pelembab bibir; pomade rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 tabir surya; serum perawatan rambut; tabir surya dalam bentuk
losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:44:45
540   EtiketDID2022035989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: City Resort Residence Ruko Malibu Blok B.32, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730

Ridawaty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vexya Beauty Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna emas dan hijau
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; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; 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.; kosmetik dekoratif [make-up]; 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 yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; 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 dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan 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 berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari
efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; 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-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:46:38
540   EtiketDID2022035990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AL-WAHDA STREET, INDUSTRIAL AREA NO.1, P.O. BOX NO.4115, SHARJAH
INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO LLC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASTRO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Beras; Campuran untuk roti; Kue;
Kue kering (pastri); Mie; Pasta; Roti prata; adonan kue beku; bihun [mie]; biji cokelat; biskuit-biskuit; brondong jagung; bubuk
pengembang; campuran donat instan; coklat; cuka; dressings for salad (saus); es buah; es krim; garam; gula; gula-gula; kopi;
kopi buatan; madu; makanan penutup beku; makanan penutup es krim; makaroni; mayones; mie instan; moster; permen;
ragi*; roti*; sagu; saus [bumbu]; saus daging; saus tomat; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sirup (treacle);
spaghetti; tapioka; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:51:30
540   EtiketDID2022035991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sukabumi No.308/123 RT02/RW06 Kelurahan Kacapiring, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40271

Mutia Distie Nurianty

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ocala
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esensi untuk keperluan

kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk keperluan kosmetik;
Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik fungsional;
Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik
untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim pembersih (kosmetik); Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker wajah (kosmetik); Pelembab
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter
(kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik);
Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan minyak panas (kosmetik);
Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Toner cair
(Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik;
bubuk glitter kosmetik; cat kuku (kosmetik); colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik);
garam mandi kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik;
gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif;
kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik
untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik yang mengandung vitamin; krim dan lotion
kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim tangan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik];
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; minyak berjemur [kosmetik];
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak untuk keperluan kosmetik; mousses
[kosmetik]; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik
wajah; patch jerawat kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pembersih untuk kuas kosmetik;
pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; primer kuku [kosmetik]; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep
kulit pelembab [kosmetik]; sediaan berjemur [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 berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik wajah; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; tisu kosmetik pra-lembab; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:57:40
540   EtiketJID2022035992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Making Magic Happen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi reksa dana; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Layanan pialang investasi keuangan untuk

menjual dana investasi, reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap
account, dana terpisah, dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Pialang saham;
analisis dan konsultasi keuangan; broker investasi keuangan; broker reksa dana; broker saham dan sekuritas lainnya;
investasi keuangan di bidang sekuritas; investasi modal ekuitas; investasi reksa dana; jasa investasi keuangan di bidang
sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa sekuritas; layanan investasi yang
berkaitan dengan sekuritas; layanan konsultasi reksa dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan perencanaan reksa dana; manajemen
keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek;
memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi
pasar saham melalui database komputer online; memberikan informasi pasar sekuritas; memberikan informasi pasar sekuritas
melalui database komputer online; memberikan informasi terkait perdagangan berjangka indeks sekuritas; memberikan
informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
keuangan dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan;
memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memelihara akun escrow untuk
investasi; pengelolaan reksa dana; penyelesaian transaksi keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang
lain; perdagangan ekuitas; reksa dana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 14:58:17
540   EtiketDID2022035993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO VITA-MALT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair; Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan

dan minuman berbahan dasar susu untuk anak-anak; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan
stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk kesehatan;
Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau sachet; Suplemen nutrisi dalam
sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Susu bubuk formula untuk
anak-anak; 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; bar energi suplemen gizi;
bubuk pengganti makanan bergizi; campuran minuman nutrisi untuk digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; gula susu [suplemen gizi]; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi];
makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian
medis) dalam berbagai rasa; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan menambah
vitalitas badan dan menambah kecerdasan anak-anak; minuman obat; minuman suplemen gizi; minuman susu malt untuk
keperluan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk susu probiotik; suplemen bubuk nutrisi; suplemen gizi
yang mengandung vitamin dan mineral; suplemen makanan kesehatan; suplemen nutrisi; suplemen tambahan dan vitamin;
suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk dan produk susu bubuk untuk bayi, anak-anak dan orang tua; susu formula bebas
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laktosa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:00:10
540   EtiketDID2022035994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Teluk Intan Tower Sapphire Lt.5.Z2, RT/RW 012/013, Kel. Pejagalan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara. , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Wiryono Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Toner cair

(Kosmetik); aromatik [minyak esensial]; bedak; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kosmetik tanpa obat; krim; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lulur; make-up [kosmetik]; masker wajah [kosmetik]; minyak aromaterapi; pelembab
bibir; pensil make-up; sabun-sabun; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
perawatan rambut; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau
minyak sari; serum wajah; sulingan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:02:26
540   EtiketJID2022035995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalibata Mall Ruko No. 7 Jl. Kalibata Raya Kel. Rawajati Kec. Pancoran, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12750

PT. TOP METRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAKISHOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan; Counter untuk penjualan es krim; Jasa agen

penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik;
Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko
ritel; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah
direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan ritel dan
grosir teh; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel
secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; 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; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik,
minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; TOKO SERBA
ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko eceran
yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko minuman non-alkohol;
Toko minuman panas dan dingin; Toko perabotan; Toko yang menjual kosmetik; Toko yang menjual pakaian; Toko yang
menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Toko-toko Grosir Elektronik; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman;
jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; 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 untuk tas;
layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel menampilkan kacamata; layanan toko ritel menampilkan payung; layanan
toko ritel menampilkan pisau dapur; minimarket; pengecer toko serba ada; toko; toko grosir; toko retail yang menyediakan dan
menjual barang-barang kebutuhan bayi; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:04:45
540   EtiketJID2022035997
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Durian No. 72, Bencongan Indah, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,
Banten

VANNESSA, CORNELIA CINDY LOGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STULOKAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa studio fotografi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:04:47
540   EtiketJID2022035998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PRM. RAJEG ASRI B-4/8, RT 005 RW 001, KELURAHAN RAJEG, KECAMATAN
RAJEG, Kabupaten Tangerang, Banten, 15540

WINARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GATUNGZU HENGER & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GATUNGZU HENGER & Lukisan merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan penjualan ritel online; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online

marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; Periklanan, pemasaran dan
layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan
bisnis; 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

25/05/2022 15:05:10
540   EtiketDID2022036000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAPPOCINI RAYA NO. 124 RT 002 RW 002 KELURAHAN BUAKANA
KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR SULAWESI SELATAN, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan

JAMES MONTOLALU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fasung Beauty Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Arti Fasung adalah Cantik, Manis, Menawan, Tampan, Gagah, Cakep, Elegan, Bagus & Indah
591 Uraian Warna : gambar orang hitam putih di bagian tube dan pipi terdapat warna peach, tulisan Fasung Beauty Care berwarna coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); 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; Bahan-bahan untuk perawatan rambut,
yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel;
Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak
wajah untuk keperluan kosmetik; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Busa pembersih; Busa rambut;
Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cat alis; Deodorant stick; Dispenser pengharum ruangan; Eksfoliator; Esens
rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel
pelangsing (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; Gincu; Highlighter;
Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Hyaluronic serum; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
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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 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; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata;
Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pencuci tangan; 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 stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Larutan pembersih muka; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lip tint
(pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak
mengandung obat); 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 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); Make up remover
gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker wajah
(kosmetik); Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Mousse (busa) untuk bercukur; Obat kumur tidak mengandung
obat; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pasta gigi dan obat kumur; Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih
make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah
bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pengharum ruangan;
Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar nafas tidak mengandung
obat; 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; Perona wajah; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk
rambut, sampo; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; 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; 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;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Batang; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair;
Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat;
Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang
bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sampo; Sampo rambut 3-in-1;
Scrub bibir; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan buatan untuk proses
mencoklatkan kulit; 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 kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk
mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni
lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pemeliharaan gigi; 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 wajah; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal
dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan
setelah bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir;
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
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit
Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut;
Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Siwak; Spray penyegar mulut; Spray
wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot;
Tambalan pemutih gigi; Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu deodoran; Tisu penyerap untuk wajah; 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; Vitamin C
serum; Vitamin rambut; 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; air parfum; alis palsu; antiperspiran non-obat; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; batang kondisioner rambut padat; bedak; bedak dengan
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warna yang lebih gelap  (Contour); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak talek; bedak tubuh; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bilas
warna untuk rambut; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk gigi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk
pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pencuci rambut; bubuk pewangi anti bau badan;
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); butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan penghapus kutek; cat badan lateks cair untuk
keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku gel; celak mata; 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; 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); 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 perawatan tubuh; deodoran, anti keringat
dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
eau de parfum; eau de toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emulsi setelah bercukur; 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;
formula anti-kerut; foundation cair; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik;
gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi tidak mengandung obat; gel mata; gel mata
untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut
dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah
[kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter kuku; glitter tubuh; highlighter (kosmetik); kain atau tisu
diresapi dengan pembersih kulit; kapas kecantikan; kapas untuk keperluan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kit kosmetik; 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; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner rambut; kondisioner rambut,
losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik alis; 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 tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; 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 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 mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; kosmetik, yaitu alas bedak,
concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih make-up; 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 berbentuk stik pelindung dari
sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar
bedak; 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 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 tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik;
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 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 pemutih gigi; krim
pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit;
krim penghilang bulu; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan
rambut, non-obat; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; 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 tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa
obat untuk mencerahkan kulit; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim
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untuk kulit; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit
mati; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; 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, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi untuk keperluan kosmetik; kuku palsu; kutek kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin penata rambut; lipstik; losion  untuk kulit;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu untuk
perawatan kulit; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion,
susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; 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 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 tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion styling;
lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia
untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion
untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala,
kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; 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 untuk keperluan kosmetik; masker mata gel;
masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; 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 tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah
smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak esensial untuk keperluan
kosmetik; minyak jenggot; minyak kosmetik untuk kulit; minyak mandi tanpa obat; minyak memperbaiki rambut; minyak
pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak perlindungan
matahari; minyak rambut orang aring; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak wangi; minyak, losion
dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut;
mousses [kosmetik]; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat
kumur tanpa obat; 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 untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum
dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi;
pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi
tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi; pasta styling untuk rambut;
pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari;
pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah
kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-
obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk
garis bibir; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih
kulit; pembersih tangan; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat;
pembilas gigi; pembilasan rambut; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemoles bibir; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih
ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut;
pencuci tangan tanpa obat; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengelupas sel kulit (peel)
wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat;
penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang
riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; 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; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh
dengan cara disemprot; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; perawatan
pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk
kelopak mata ganda; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu;
perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata;
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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; pewangi 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-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik];
preparat pelembab setelah bercukur; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk kosmetik dalam bentuk
aerosol untuk perawatan kulit; 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 untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian;
produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; rias wajah; riasan mata; sabun batang; sabun
batangan; sabun batangan untuk mandi; 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 cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun
kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun
mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; 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-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering;
sachet parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner
rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk rambut
manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; 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 mencuci
tangan; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan busa
untuk mandi; sediaan cukur; sediaan dan perawatan rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik;
sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; 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, yakni krim untuk mengencangkan kulit;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa obat;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi tanpa obat; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci
rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh;
sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik;
sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan
peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara
disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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 matahari; sediaan perawatan matahari bukan medis; 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,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut
tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk
pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar
matahari; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan gigi palsu; 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 memperbaiki dan menempelkan bulu
mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
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sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan
untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut;
sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; 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 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 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; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran
feminin; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan mulut tanpa obat; semprotan rambut; semprotan rambut
dan gel rambut; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit 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 ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; strip pemutih gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada
kulit; styling mousse; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu kecantikan; susu mandi; susu
pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah matahari [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam
bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet pembersih gigi tiruan tanpa
obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan
larutan pembersih; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu yang
diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi
dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; warna pipi; warna rambut; wax rambut; wewangian, minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:08:05
540   EtiketJID2022036001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pantai Indah Kapuk No. 250, Penjaringan Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara,
Prop. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14440

PT HELIOS NUSANTARA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mega Yustisia Nihayah S.H
Mega Yustisia & Partners  Penthouse Plaza Marein Lantai 23, GH 30  Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HELIOS BAR & RESTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih dan kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Restoran daging panggang; Restoran

masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh
restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
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

25/05/2022 15:10:23
540   EtiketDID2022036002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. abdul fatah, kampung cikalancing RT002/ RW006, Desa Cinangka, Kecamatan
Ciampea, Kabupaten Bogot, Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Eka Suryana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAISH SKIN & BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANGE DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Serum kecantikan (kosmetik); serum kecantikan; serum kulit (kosmetik)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:12:19
540   EtiketJID2022036003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Making Magic Happen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan jarinan komputer global;

Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu,
mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan,
untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita dan
informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan
akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; layanan
telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan;
penyedia basis data komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan informasi perdagangan mengenai
sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk perdagangan sekuritas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:15:13
540   EtiketDID2022036005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG MAS GG. DIENG II NO.6 DPS. TEGAL BUAH, KEL.
PADANGSAMBIAN KELOD KEC. DENPASAR BARAT, Kota Denpasar, Bali

I GEDE KETUT HARIYANA, S.KOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Salim Halim S.H.
Jalan Merbabu No. 7A

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAWANGLANGIT DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT-KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===MINYAK ANGIN; Minyak gosok; minyak angin aromaterapi; minyak pijat obat; obat-obatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:16:13
540   EtiketJID2022036006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Jawa 2 Blok N 5 No 2, RT/RW 003/006, Reni Jaya, Pamulang, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15416

KHOLID NURZEHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKY PASTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Langit Pasta
591 Uraian Warna : Merah sedikit gelap

Halaman 757 dari 932



511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:16:53
540   EtiketDID2022036007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tipar Cakung Kav F 5-7, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13910
PT Sayap Mas Utama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INNILO VITA-MALT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan

dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu cair; Minuman yoghurt; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Rendah Lemak; Sediaan-sediaan makanan
berbahan dasar susu; Susu UHT; Susu cair dalam kemasan; 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
kental manis; Susu protein; Yoghurt; bubuk susu; margarin; mentega; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman
susu dengan rasa cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; produk nutrisi olahraga berbasis susu; produk susu; snack bar
berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; susu; susu bubuk*; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan
anak-anak; susu dengan penambahan vitamin; susu evaporasi; susu gandum; susu kedelai; susu kental; susu lanjutan untuk
anak kecil; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi; susu segar; susu skim; susu, keju, mentega,
yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:17:02
540   EtiketDID2022036008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bukit Ngaliyan Permai Blok C/4, Rt. 002, Rw. 007, Kel. Ngaliyan, Kec. Ngaliyan,
Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Purbo Wicaksono Wardaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CARGLOFF
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; dudukan untuk kamera helm; helm; helm kecelakaan;

helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk
pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk tinju; helm penyolder; helm sepeda; helm skateboard; jaket untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; kacamata pelindung; kacamata untuk pengendara sepeda motor;
kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kamera helm; masker anti polusi untuk bersepeda; masker debu; masker
pelindung; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung
olahraga; pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; sarung tangan pelindung; tali dagu untuk helm untuk
pengendara sepeda motor; tas helm===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:18:26
540   EtiketDID2022036009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Sedayu Square Blok G Nomor 26, Jalan Kamal Raya Outer Ring Road,
Kelurahan Cengkareng Barat - Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11730

PT Sentral Sehat Sejahtera
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erlin Hermawan SM
Jl. Pangeran Jayakarta No. 34P Kel. Mangga Dua Selatan Kec. Sawah Besar -
Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S3 MATTO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:18:33
540   EtiketDID2022036010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797, Republic of Korea
Kia Corporation and Hyundai Motor Company

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 :

: MobED
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MobED = kata ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dokumen elektronik, direkam; Dompet elektronik yang dapat diunduh; Foto digital yang dapat diunduh; Konten terekam;

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.; file gambar
yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh; grafik komputer yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk
ponsel; interface komputer; materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); perangkat lunak; perangkat lunak
komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital; perangkat lunak komputer untuk
pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak
komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data;
perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak
untuk mencari dan mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; rekaman video digital yang dapat diunduh; token
keamanan [perangkat enkripsi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:22:53
540   EtiketJID2022036011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 133 New Bridge Road
#18-09 Chinatown Point
Singapore 059413

Metis Energy Limited

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 :

: Metis Energy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Manajemen konstruksi (pengawasan); Pemasangan panel surya; Pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk mengubah

energi menjadi listrik; instalasi dan pemeliharaan instalasi panas matahari; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem
energi surya; jasa bangunan dan konstruksi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan dan struktur lainnya;
konstruksi; konsultasi terkait dengan pemasangan, pemeliharaan dan layanan perbaikan; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pemasangan peralatan listrik; menyediakan informasi konstruksi bangunan melalui situs web; pekerjaan
konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem kelistrikan; pemasangan alat hemat energi;
pemasangan peralatan atau generator listrik; pembangunan pembangkit listrik; pemberian saran konstruksi; penyediaan
informasi konstruksi dengan cara elektronik; penyewaan peralatan konstruksi; perbaikan dan pemeliharaan instalasi gas dan
listrik; perbaikan dan pemeliharaan instalasi pembangkit energi; perbaikan pabrik dan mesin produksi energi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:25:02
540   EtiketJID2022036012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Making Magic Happen
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace

elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Layanan perangkat lunak sebagai layanan
(SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang,
penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan
komoditas; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis
blockchain; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; penyimpanan informasi keuangan secara
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:25:35
540   EtiketJID2022036013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAHA MAMPANG LANTAI 3 SUITE 305, JALAN MAMPANG, DUREN TIGA,
PANCORAN KOTA ADM.
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT TIRTA SUKSES INDOMAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: The Bobahouse + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU , KUNING , PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi,

dan bar cemilan; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafetaria; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan
dan minuman, makanan laut olahan; Layanan kafe; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; jasa
penyediaan minuman dengan boba; layanan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe;
melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet;
persiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:27:23
540   EtiketDID2022036014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sumbermanggis RT. 005 RW. 004, Kel. Sumberurip Kec. Doko Kab. Blitar,
Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66186

FADHILA SILVI AYU EKA PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BRAILLAF     (beserta logo merk nya)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
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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; 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 untuk
perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis
kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; Produk-produk
makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas
bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku,
penghapus cat kuku; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; 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 untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik;
Sediaan untuk perawatan kulit bayi; 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 Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum
leher (kosmetik); Serum pengencang kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner
anti-penuaan; astringen untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung
tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; krim kulit tabir surya; krim tabir
surya; lotion tabir surya; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab bibir; pomade rambut; sediaan kosmetik untuk
bulu mata; 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
perawatan rambut; serum rambut; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; toner kulit; toner wajah; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:28:55
540   EtiketDID2022036015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL IR H JUANDA NO. 8 , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PT SAMAFITRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Susy Tan S.H., M.H.
SUSY TAN & PARTNERS  Wisma Slipi Lantai 4 Ruang 408 Jl. Letjen S Parman Kav
12 Jakarta Barat, 11480

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONKEFIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH DAN COKELAT
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantal yoga (barang-barang 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;
Peralatan untuk kegiatan olahraga; alat-alat olahraga (selain perlengkapan golf/perlengkapan
memanjat); bantalan pelindung untuk digunakan dalam olahraga; barang-barang senam dan olahraga; bobot pergelangan
tangan untuk berolahraga; jaring untuk olahraga; latihan treadmill; masker wajah untuk olahraga; mesin resistensi untuk
berolahraga; mesin tangga untuk berolahraga; pelindung perut untuk olahraga; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung
tubuh untuk penggunaan olahraga; peralatan olahraga; peralatan olahraga, selain untuk keperluan rehabilitasi medis;
peralatan olahraga, selain untuk keperluan terapi fisik; perlengkapan lapangan permainan, yaitu pembatas untuk lapangan
olahraga tim; permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi; sarung tangan olahraga; target elektronik untuk
permainan dan olahraga; tas khusus disesuaikan untuk peralatan olahraga; treadmill untuk digunakan dalam latihan fisik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:30:45
540   EtiketDID2022036016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pos Pengumben Raya No. 8, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11560

PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: SAXOMET
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; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan obat dan farmasi;

Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kondisi-kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris,
alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot, disfungsi ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel,
kontrasepsi oral dan transdermal; obat-obatan; obat-obatan untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis;
sediaan anti-diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan diabetes; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan
diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan diabetes===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:32:46
540   EtiketJID2022036017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 133 New Bridge Road
#18-09 Chinatown Point
Singapore 059413

Metis Energy Limited

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 :

: Metis Energy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih / Black and white
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===distribusi dan transmisi listrik; distribusi energi; distribusi energi terbarukan; layanan informasi dan konsultasi dalam

kaitannya dengan distribusi energi; layanan pasokan listrik; penyaluran listrik; penyimpanan energi dan bahan bakar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:33:05
540   EtiketDID2022036018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Ipin Rt. 009/001, Pondok Labu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12450

Bellina Intan Maya Sembiring

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Annabella Dressmaker
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 : ===pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:36:15
540   EtiketDID2022036019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Candi Simping No. 16, RT/RW: 002/001, Kel. Penganjuran, Kec. Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, 68415

FERDY ELFIAN, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A-JO CLOTHING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:37:03
540   EtiketDID2022036021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Daan Mogot Baru, Jl. Jimbaran Utara 1 KG.30, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Zhang Bing

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BB LIVE + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemutar dan perekam DVD; adaptor listrik; aki mobil; aki motor; alarm pintu; alat elektronik Global Positioning System

[GPS]; alat penyimpanan data; amplifier; antena; ballast untuk peralatan penerangan listrik; baterai; baterai, listrik; catu daya
elektronik; colokan listrik; earphone; headphone; headset; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; inverter [listrik];
kabel listrik; kacamata; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kamus elektronik; kartu USB kosong; kas register; kasing
disesuaikan untuk telepon seluler; komputer; kondensor [kapasitor]; konektor [listrik]; konverter daya elektronik; konverter daya
listrik; konverter, listrik; kotak terminal listrik; mesin hitung uang kertas; mikrofon; pengeras suara; pengisi daya baterai untuk
ponsel; peralatan audio; peralatan karaoke; peralatan komputer; peralatan telekomunikasi elektronik; printer warna; radio;
radio broadband; sakelar lampu listrik; sakelar transfer otomatis [ATS]; scanner (pemindai); sekering listrik; switchboard
otomatis; telepon seluler; televisi mobil; timbangan listrik; tongkat selfie [monopod genggam]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:40:59
540   EtiketDID2022036022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Berkedudukan di Crocodile House #07-00, No. 3, Ubi Avenue 3, Singapore 408857
CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD

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 :

: CARTELO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat penerima suara dan gambar video (Audio-Video) untuk home

theaters; Antena HDTV; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion,
keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi,
budaya dan kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks,
gambar, konten multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan penjual untuk menyebarkan poster pintar baik pada lokasi
toko penjualan eceran dan grosir sehingga pelanggan dapat langsung menempelkan perlengkapan telekomunikasi mereka
yang dapat dibawa lang sung di lokasi toko tersebut untuk mengakses kupon, potongan, diskon, voucher dan tawaran khusus
yang telah dikirimkan melalui komunikasi RFID atau NFC tanpa kontak; Aplikasi seluler  yang dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima
informasi perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat
konverter mata uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan
audio, video dan multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Audio video visual; Baju Alat
Pelindung Diri; Baterai tambahan untuk smartphone; Baterai untuk senter; Bel pintu listrik; Bingkai kacamata; Booster antena;
CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD-Is [compact disc interactive]; CD-Is yang sudah direkam sebelumnya
[compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; Cakram padat video (VCD); File dan rekaman
audio digital, video, dan multimedia yang dapat diunduh menampilkan musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio,
olahraga, permainan, acara budaya, serta program hiburan dan pendidikan terkait; File gambar/imej yang dapat diunduh yang
berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan
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olahraga dan budaya; Kacamata 3D; Kacamata tiga dimensi sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kamera CCTV;
Kamera digital (SLR); Kas register, perangkat untuk menghitung; Komputer; Kotak meteran air; Kotak, tali dan rantai
kacamata; Lensa; Lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik]; METERAN ROLL; Media digital, yaitu klip video yang sudah
direkam sebelumnya yang dapat diunduh, klip audio yang sudah direkam sebelumnya, teks dan gambar yang disimpan dalam
komputer pribadi elektronik dan perangkat genggam nirkabel, semuanya menampilkan subjek kepentingan umum; Mouse
(Alat pengolah data); 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; Pemutar dan perekam CD (compact disc); Penguat suara; Pengukur amper; Peralatan keselamatan
yaitu teknologi penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; 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 dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan
kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak interaktif yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer
dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk melakukan atau mencari kinerja pekerjaan, usaha atau proyek
dengan imbalan uang atau nilai; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
menyediakan area pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; Perangkat lunak komputer dan program komputer
yang dapat diunduh untuk manajemen database, membuat lembar lajur (spreadsheet) elektronik, mendesain, membuat,
mengedit dan mempublikasikan dokumen, pencatatan, email, memasukkan ke dalam kalendar, manajemen kontak, membuat
grafik presentasi, publikasi desktop, manajemen dokumen, pemrosesan kata, mengirim pesan instan, protokol suara melalui
internet (VOIP), konferensi video, konferensi audio, menggunakan bersama-sama aplikasi, memastikan keamanan jaringan
komputer, dan menyediakan deteksi dan pencegahan intrusi jaringan komputer; Perangkat lunak komputer sosial interaktif
untuk memperoleh kembali dan menampilkan transit publik, navigasi, geografis, peta dan informasi perjalanan; Perangkat
lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memverifikasi transaksi cryptocurrency di blockchain; 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.; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan buatan; Perangkat lunak untuk
merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase orders) berdasarkan kecerdasan buatan;
Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh, termasuk dalam
hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor,
elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang menyediakan informasi
cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan buatan; Peranti lunak komputer untuk menyediakan
ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum;
Peranti lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan
bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang
musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Pesawat dan perkakas
ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan),
pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei, fotografi, sinematografi, optik,
penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan; Printer ink jet; Proyektor-
proyektor multimedia untuk home theaters; Relay untuk stasiun radio dan TV; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak;
Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Sistem alat pemadam
api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan
dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Stabilizer listrik; Stop kontak; Stop kontak listrik; Telepon portabel;
Timbangan; Token keamanan; USB flash drive; Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah
raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Waveguides untuk pengiriman balok berdaya tinggi; Webcast
dan podcast yang dapat diunduh yang menampilkan audio, video, dan siaran multimedia lainnya yang dapat diunduh di bidang
musik, televisi, film, buku, berita, konser, radio, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait hiburan dan
pendidikan; adaptor daya; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; alas mouse; alat dan instrumen keselamatan dan
keamanan; alat keselamatan kerja; alat pemadam api; alat pembicara; alat penerima audio dan video; alat pengolah kata; alat
pengukur; alat perekam waktu; alat reproduksi suara; alat ukur; antena; antena radio; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk mengakses situs web di mana pengguna dapat memposting peringkat, ulasan, dan rekomendasi pada daftar
real estat liburan, akomodasi sementara, acara, lokasi, bisnis, layanan, dan kegiatan di bidang hiburan, perjalanan, pariwisata,
dan restoran; ballast untuk peralatan penerangan listrik; bantalan hidung kacamata; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan
telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk bingkai kacamata; barang dari pakaian
pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; barang virtual
yang dapat diunduh yaitu program perangkat lunak komputer berupa in-game resource untuk digunakan dalam permainan
video dan dunia virtual online; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program perangkat lunak komputer berupa mata uang
virtual untuk digunakan dalam permainan video dan dunia virtual online; barang virtual yang dapat diunduh yaitu program
perangkat lunak komputer berupa token untuk digunakan dalam permainan video dan dunia virtual online; barang-barang
optik; baterai; baterai surya; baterai, listrik; bingkai foto digital; bingkai kacamata; bingkai-bingkai  kacamata matahari; boot
untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; case disesuaikan untuk pemutar CD; compact disc [audio-video];
compact disc [hanya membaca memori]; disket; dudukan untuk peralatan fotografi; duplikator piringan cakram (audio dan
video); engsel untuk bingkai kacamata; equalizers [peralatan audio]; filter optik; gelang (bands) untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; headphone; headset; headset augmented reality; headset nirkabel untuk digunakan
dengan smartphone; headset realitas maya; helm; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm pengaman; helm
sepeda; jaket keselamatan; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; kabel dan konektor audio dan speaker listrik;
kabel kacamata; kabel listrik; kabel mikrofon; kabel untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; kaca optik;
kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented reality; kacamata anti-silau;
kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata korektif; kacamata las;
kacamata olahraga; kacamata olahraga, kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata pelindung; kacamata
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pelindung dari sinar matahari; kacamata pembesar [optik]; kacamata tahan debu; kacamata untuk olahraga; kalkulator
elektronik; kalkulator saku; kamera [fotografi]; kamera digital; kamera fotografi; kamera perekam; kamera video; kas register;
kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan pita kaset; kaset video; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kawat
tembaga, terisolasi; kerucut keamanan jalan raya; komputer; komputer laptop; komputer, video dan disk game elektronik
interaktif; konektor kabel listrik; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan audiovisual yang dapat diunduh yang
disediakan melalui komputer dan jaringan komunikasi yang menampilkan acara TV dan rekaman video, semuanya
menampilkan subjek kepentingan umum manusia.; kotak kacamata; kronograf [alat perekam waktu]; lampu kamar gelap
[fotografi]; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; lampu optik; layar proyeksi; layar video; lensa kacamata; lensa
kontak; lensa mata; lensa optik; lensa untuk kamera; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lingkungan belanja realitas virtual;
loudspeakers; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker pelindung; masker wajah yang
secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT);
materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu materi-materi kursus pendidikan dan rencana-
rencana pengajaran di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan;
materi-materi digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari
perangkat lunak untuk pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan
brosur-brosur aktifitas di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan;
mesin faksimili; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran uang; mesin hitung
uang kertas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; mesin pengolah kata; mesin penimbang; meter
penjepit untuk mengukur arus listrik; meteran dan peralatan pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; mikrofon;
mikroskop; mirror [optik]; mixer video; modem; monitor komputer; monitor suhu untuk keperluan rumah tangga; optik; pakaian
dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian
pelindung untuk keselamatan; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; panel kontrol untuk
alarm keamanan; papan setrika; papan tombol komputer; pelampung; pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan
air; pelindung body(body protector) untuk keselamatan; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lutut
dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
pelindung wajah pelindung pekerja; pemadam api; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan
olahraga; pemindai gambar; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar rekaman; pemutar video compact disc; penerima radio;
penerima televisi; penerjemah saku elektronik; pengisi daya untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; penutup untuk smartphone; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi
dan optik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor
tekanan ban elektronik; peralatan nirkabel; peralatan pengolah kata; peralatan pengukuran elektronik; peralatan proyeksi;
peralatan radio dan televisi; peralatan telepon; peralatan televisi; perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang
menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; perangkat keras dan lunak komputer untuk
cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat
diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian,
sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan
melihat informasi produk; perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam
perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak dan perangkat
keras untuk digunakan sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); 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; perangkat lunak komputer
untuk digunakan dalam layanan operasional dan pemesanan toko ritel untuk berbagai barang konsumen, 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 untuk
keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk
mengakses, menelusuri, dan mencari basis data, audio, video, dan konten multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
pasar aplikasi perangkat lunak secara online, 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 untuk mengambil (retrieval), mengunduh, menyimpan,
mentransmisikan, dan menampilkan konten digital, perangkat lunak komputer, game komputer, karya audio, karya visual,
karya audiovisual, publikasi elektronik, buku, film, dan musik; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan
informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk pengolah
kata; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan cryptocurrency; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan pendidikan dan
permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi eniaga melalui teknologi manajemen hubungan
pelanggan CRM; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk peningkatan sinyal bicara; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh yang menampilkan teknologi yang menawarkan kepada pengguna perusahaan sarana untuk terlibat dan
berkomunikasi dengan pelanggan; perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial
menggunakan media telepon pintar dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat
lunak komputer, yaitu,
perangkat lunak komputer untuk
streaming konten media audio-visual melalui Internet, perangkat
lunak komputer untuk streaming
dan menyimpan konten media
audio-visual, pemutar audio dan
video yang dapat diunduh untuk
konten media dengan fungsi
multimedia dan interaktif; perangkat lunak komputer, yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengekstraksi,
memanipulasi, menyesuaikan, mengedit, mereproduksi, mentransmisikan, mengunggah, merekam, membuat, mencari,
mencatat, mengkategorikan, dan berbagi musik, lirik, data, suara, video, gambar, suara dan klip video dan rekaman;
perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan
pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan
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untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan karir; perangkat lunak permainan augmented reality;
perangkat lunak permainan komputer virtual reality; perangkat lunak permainan virtual reality; perangkat lunak pertukaran
cryptocurrency; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan; perangkat lunak untuk analisis
data bisnis; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
perangkat lunak untuk membuat token digital terdesentralisasi dan sumber terbuka (open source) untuk digunakan dalam
transaksi berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memfasilitasi transfer uang, transfer dana elektronik, transfer komoditas,
pengiriman pembayaran tagihan, dan mentransfer dana antar pihak; perangkat lunak untuk memungkinkan pembangunan
aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), berinteraksi dengan kontrak pintar
blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dalam jaringan
sosial; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto;
perangkat lunak untuk transfer mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas antar pihak; perangkat lunak yang dapat diunduh
dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data  yang dapat dicari di bidang transportasi,
perjalanan, dan perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk berinteraksi dengan,
kontrak pintar untuk memfasilitasi perdagangan mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset
digital lainnya pada platform perdagangan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses, memfasilitasi,
memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang, dan penjual
menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan interaksi, diskusi, kolaborasi,
dan berbagi ide, musik, lirik, data, suara, video, gambar, klip suara dan video serta rekaman antara orang, pebisnis, penulis,
artis, dan performer; perangkat pengisian daya baterai; perekam video; pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak
otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; piranti lunak untuk kriptografi; pita
rekaman suara; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan permainan
komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan dengan output
video untuk digunakan dengan televisi; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan
mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital,
token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan
layanan kepada orang lain; ponsel pintar; printer laser; printer untuk digunakan dengan komputer *; prisma [optik]; program
komputer; program komputer multimedia interaktif; program komputer yang digunakan untuk sistem cash register elektronik;
proyektor geser; proyektor home theater; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan
buletin yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; radio; rantai
kacamata; rekam pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekaman video; repeater untuk peralatan radio dan televisi;
rompi jaring untuk keselamatan; router nirkabel; sabuk Keselamatan; saklar elektronik semikonduktor; saklar jaringan
komputer, router, dan adaptor; saklar listrik; sarung  untuk laptop; sarung pelindung untuk smartphone; sarung tangan asbes
untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan pelindung; satelit navigasi; 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; scanner [peralatan pemrosesan data]; sensor elektronik untuk mengukur radiasi
matahari; sensor inframerah; sepatu bot pelindung; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi; speaker; tali
dagu untuk helm pelindung; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tape recorder; teleskop; televisi;
termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer rumah tangga; teropong; terpal keamanan; timbangan
kamar mandi; token keamanan [perangkat enkripsi]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone; transistor
[elektronik]; tripod untuk alat survei; tripod untuk kamera; tripod untuk teleskop; tujuan [lensa] [optik]; tutup kepala menjadi
helm pelindung; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; wadah untuk lensa kontak; wirelless portable speaker===
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berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Ekstrak coklat; Hasil produksi
coklat; Kopi Susu ; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Minuman cokelat;
Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Permen susu; Produk-produk kakao ; Produk-produk susu; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan
untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Teh Tarik; bubuk coklat; bubuk kakao instan  ; cokelat yang
mengandung susu; coklat; coklat instan; es krim; es susu; kopi; kopi susu instan; makanan batang berenergi berbahan dasar
cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang
larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; minuman berbahan dasar coklat; minuman
berbahan dasar kakao; minuman cokelat dengan susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kakao dengan susu;
permen coklat===
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: BERLIAN BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : arti berlian beauty adalah kecantikan bagai berlian yang bersinar
591 Uraian Warna : Hitam dan Gold
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;
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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; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata;
Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan
rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion
untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner 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 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;
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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
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker 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 [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
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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 kulit untuk penggunaan 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

25/05/2022 15:45:19
540   EtiketDID2022036026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken 932-0112
GOLDWIN INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEUTRALWORKS.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong; Kantong kulit; Tas Boston; Tas punggung; Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong;

dompet; dompet kunci; dompet saku; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong kunci; koper dan tas
bepergian; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung matahari; ransel; tas besar yang digunakan untuk
membawa sejumlah barang; tas jinjing; tas olahraga serba guna; tas pinggang; tas pundak; tas tangan; tongkat jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:46:08
540   EtiketDID2022036027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Berani Maju
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses

bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak
untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan
masalah keuangan dan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa
diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer yang dapat
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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
untuk penyediaan layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing
perintah keuangan (crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Platform berbasis website dan
aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program permainan komputer untuk
mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); 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 komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
ponsel; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone;
perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer berkenaan
dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan;
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; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web;
perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis; perangkat
lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak
komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon
selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan
komputer global; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:49:20
540   EtiketDID2022036028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1104, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong
SNOW MOUNTAIN TRADING LIMITED

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 :

: SCANDIA HOME & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu Natal [lilin]; lampu malam [lilin]; lilin *; lilin beraroma; lilin wangi; sumbu lilin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:49:37
540   EtiketJ112022036029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. WONOBARU, Gg. MADYUSORI II Rt. 005 / Rw.015, Kel. Akcaya, Kec. Pontianak
Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,
78121

SU SIANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAILY MIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Coklat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Catering makanan sehat; Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin;
Kedai; Kedai kopi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kopi ( Kafe );
Layanan kafe; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa kafe; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-
restoran dan layanan kafetaria; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin;
layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan ruang publik, bar makanan
ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 15:57:31
540   EtiketDID2022036030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palmerah Selatan No. 22 RT. 003 RW. 002 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat,
DKI Jakarta 10270, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT GLOBALINTAS KARYA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agustinus Prajaka Wahyu Baskara S.H., M.Hum.
Agustinus Prajaka Intellectual Property Attorneys  Mahagoni Park B1 No. 67 Jl.
Graha Bintaro, Perigi Baru, Pondok Aren  Pondok Aren Kota Tangerang Selatan,
15228

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FITSPORT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemari papan permainan panah-panahan; Pendukung atletik; Sarung tangan untuk tinju; Sirip untuk berenang; Tali

senam; alat latihan fisik, selain untuk keperluan medis; angkat beban untuk latihan fisik; barbel; batangan cakram angkat
beban; bola untuk permainan; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin, harness tip untuk papan selancar angin,
lilitan harness, alat tambahan harness; jaket renang; jaring untuk olahraga; meja untuk tenis meja; mesin dan peralatan
kebugaran; papan berenang; papan catur; pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung siku [artikel olahraga]; pemukul bola
untuk permainan; pengapung untuk mandi dan berenang; peralatan pelatihan tubuh; peralatan pembentukan badan);
peralatan untuk senam; permainan catur; piring terbang (mainan); raket; rangkaian tali pengaman untuk memanjat; rol untuk
sepeda latihan stasioner; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sarung
tangan penangkap untuk baseball; senar raket; sepeda latihan stasioner; set bulu tangkis; sirip buatan untuk berenang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:01:36
540   EtiketJID2022036031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Berani Maju
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Iklan

melalui media elektronik; Iklan yang dipasang di luar ruangan; 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 konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Pemasaran dan periklanan pada
jasa keuangan dan asuransi; Pengadaan jasa untuk pihak lain; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer
global; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; jasa periklanan dan manajemen; 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; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan untuk
mempromosikan broker saham dan sekuritas lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan
manajemen; manajemen informasi usaha, yakni, pelaporan elektronik terkait analitik usaha sehubungan dengan proses
pembayaran, autentikasi dan pelacakan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui
jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi dan saran kepada
konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; memberikan saran yang berkaitan dengan organisasi dan
manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan
informasi direktori bisnis untuk kemudahan transaksi bisnis untuk pihak ketiga melalui situs web; menyediakan layanan
direktori informasi bisnis, melalui jaringan komputer global; menyortir dan menyunting informasi dalam basis data komputer;
pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian daring; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian
secara online yang terkomputerisasi elektronik; penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyediaan fungsi kegiatan
perkantoran===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:01:39
540   EtiketDID2022036032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Daan Mogot Baru,Jl. Jimbaran Utara 1 KG.30, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Zhang Bing

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BB LIVE + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri;

Alat penyaringan air; Dispenser air; Fitting lampu; Jamban; Kipas angin; Kipas angin; Kipas angin; Peralatan untuk memasak,
memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Ventilator; alat masak berbentuk cincin untuk mempersiapkan makanan
(cooking rings); alat pemanas; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pendingin; aparatus pembangkit uap; boiler listrik; ceret,
listrik; extractors [ventilasi atau pendingin udara]; filter untuk tudung extractor; induksi listrik (ranges listrik); instalasi dan
freezer pendingin; instalasi pemanas; instalasi pendingin udara; kipas angin [AC]; kipas ventilasi; kompor [alat pemanas];
kompor gas; kompor induksi; kompor lambat listrik; kompor listrik; kompor tanam; kompor tekanan, listrik; lemari display
freezer; lemari es; lemari pendingin; mesin dan peralatan es; mesin pembuat roti; mesin penggorengan; oven listrik; oven
memanggang; oven microwave; oven pemanggang roti listrik; oven udara panas; panci, listrik; pelembab; pemanas air;
pemanas air instan; pemanas air penyimpanan; pemanas air tenaga surya; pemanas rendam; penanak nasi; pendingin udara;
pengering binatu, listrik; pengering tangan; penghangat makanan listrik; pengumpul panas matahari [pemanas]; penurun
lembab; penurun udara; peralatan memasak; perapian; sistem udara panas matahari untuk keperluan pemanasan; sterilisasi
uap; stockpots listrik; tudung ventilasi untuk kompor; tungku perapian listrik; wajan listrik; wastafel dapur.; Lampu Pijar; Lampu
mobil; Mesin untuk memurnikan air; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat
pendingin minuman; alat penghilang bau di udara; alat untuk penyaring air minum; aparat dan instalasi pengering; aparatus
industri untuk memurnikan air; bejana kakus; blower cerobong asap; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa
kabel, listrik; cetakan wafel, listrik; filter akuarium; filter pemurnian air reverse osmosis; freezer; keran air; kompor listrik atau
gas untuk memasak; lampu halogen; lampu lampu LED; lampu listrik; lampu surya; lampu taman; lemari es listrik; mug
dipanaskan secara elektrik; oven pemanggang roti listrik; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci
penggorengan listrik; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan; pemanggang (peralatan dapur),
pemanggang listrik, pemanggang gas; pembuatan es mesin; penanak nasi listrik; pendingin; pengering piring listrik; pengering
rambut; pengering tangan; penghangat handuk listrik; penghangat makanan listrik; penghangat piring listrik; penghangat
tempat tidur; peralatan memasak, listrik; perlengkapan mandi; pot memasak listrik; proyektor cahaya; saringan wastafel;
selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; senter; shower genggam; tangki air panas; urinal portabel untuk kegiatan di luar
ruangan [instalasi sanitasi]; wastafel kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:02:13
540   EtiketDID2022036033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh Raya No. 4, RT.10/RW.1, Kenari, Kec. Senen, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

PT Pratapa Nirmala

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESAMLO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan

kondisi-kondisi kardiovaskular, gastrointestinal, neurologis, pernapasan, psikiatris, alergi, dermatologis, paru, metabolik, otot,
disfungsi ereksi, infeksi dan inflamasi, kanker, diabetes, sklerosis multipel, kontrasepsi oral dan transdermal; antihipertensi;
elixirs [sediaan farmasi]; farmasi; obat dalam bentuk tablet untuk farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan dan bahan farmasi
untuk pencegahan penyakit dan gangguan kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pencegahan penyakit dan
gangguan metabolisme; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan farmasi;
sediaan farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk
pengobatan hipertensi; sediaan farmasi untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi untuk perawatan
kesehatan; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes, kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut
harus diambil dalam bentuk tablet; tablet-tablet yang mengandung obat; zat farmasi===

Halaman 773 dari 932



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:07:23
540   EtiketD242022036034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SULTAN HASANUDIN NO. 154 LINGKUNGAN TOHPATI RT/RW 002/130
KEL/DESA CAKRANEGARA UTARA KEC. CAKRANEGARA, Kota Mataram, Nusa
Tenggara Barat, 83232

IDA BAGUS GEDE JAYANTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mosi Mosi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===bola lampu; bola lampu LED===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:07:24
540   EtiketDID2022036034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL DURIAN III NO 12 RT 004 RW 008, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
MEILINDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TECHNO PAINT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih , Hitam , Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===cat, pernis, pernis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:08:18
540   EtiketDID2022036035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok C.8.S No. 28, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta
AGUSTINUS HARDJO

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 :

: KAGON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KAGON dalam bahasa Jepang artinya berlebihan. Kagon (8) daftar IDM000743583
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kunci Inggris; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Pompa air

tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan,
pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat
pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot
cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong
rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas
tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-
penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan
pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak,
batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat
tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil,
alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-
bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan),
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alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan),
semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau,
gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting
besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan
gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot
serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi
serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat
tangan), kunci inggris (alat tangan).; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas mur; kunci pas ratchet
[perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket [perkakas tangan]; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas
tetap; kunci pas, tangan dioperasikan; kunci roda; soket kunci pas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:11:30
540   EtiketDID2022036037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lavender III No. 19 Gading Serpong, Kelapa Dua, Kota Tangerang, Banten,
Indonesia, 15810, Kota Tangerang, Banten, 15810

SANTOSO INDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Andalan Enzymatic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo tulisan orange dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===aparat disinfektan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:13:51
540   EtiketDID2022036038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken 932-0112
GOLDWIN INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEUTRALWORKS.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sprei tempat tidur; bahan linen untuk alas tidur; handuk dari tekstil; kain rajutan; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain

tenun; kantong tidur; label tekstil; linen mandi; linen meja, bukan dari kertas; saputangan tekstil; sarung bantal; selimut; selimut
penutup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:16:21
540   EtiketDID2022036039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Karanganyar Gg.14 RT. 004 RW. 003,
Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tirto,
Kabupaten Pekalongan,
Jawa Tengah.
, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

M. IDRIS AFANDI

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 :

: IMAdis Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 775 dari 932



591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ampu (Tutup Kepala); Deta (Tutup Kepala); Hijab; Hijab olahraga; Meukeutop (Tutup Kepala); Pakaian Bawahan untuk

anak-anak; Pakaian Pria; 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
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 jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian tidur untuk
bayi; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-
shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, 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); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Peci; Pelindung mata sebagai tutup kepala; Songkok (Peci); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka
(Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala wanita
(pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala
untuk bayi dan balita; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dalaman
jilbab; helm liner [hiasan kepala]; jilbab; pakaian anak-anak; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; 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 formal untuk pria; 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 pas untuk pria; pakaian pria; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang
untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; 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,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; 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; setelan pakaian formal wanita; syal dan jilbab; topi dan peci; topi pet [tutup
kepala]; 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; visor (tutup kepala)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:18:23
540   EtiketDID2022036040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raden Saleh Raya No. 4, RT.10/RW.1, Kenari, Kec. Senen, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10430

PT Pratapa Nirmala

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 :

: ESTRAFEM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Produk dan sediaan farmasi; Sediaan farmasi untuk mengatasi gangguan

hormon; Sediaan-sediaan farmasi untuk terapi hormon; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi penyakit gangguan
hormone (endocrine); elixirs [sediaan farmasi]; farmasi; hormon untuk keperluan medis; obat dalam bentuk tablet untuk
farmasi; obat-obatan farmasi; sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan
reproduksi; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk penggunaan manusia; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan
hormonal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk
perawatan kesehatan; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan reproduksi dan kesuburan
seksual; tablet-tablet yang mengandung obat; zat farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:20:05
540   EtiketDID2022036041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MARGA ASRI VIII C310 RT. 005 RW. 008 KEL. GEMPOLSARI - KEC.
BANDUNG KULON, Kota Bandung, Jawa Barat

RUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACKSIGHT DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak;

Pakaian wanita jeans; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang;
celana pendek; gamis; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja; pakaian jadi; pakaian untuk olahraga; sandal; sarung
tangan; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:20:10
540   EtiketDID2022036042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kamal Raya No. 89 N, Rt. 004, Rw. 009, Kel. Cengkareng Barat, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Paul

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKAI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan untuk poros transmisi; Cdi; Cincin bola untuk bantalan; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Coil

CDI; Delivery Valve (Pegatur  tekanan sisa bahan bakar); Dinamo stater  ; Fuel Injektor (pengatur supply bahan bakar); Head
Rotor ( pegatur hasil pembakaran mesin); Mesin bajak pembentuk parit; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin pemotong pipa;
Mesin pencuci piring otomatis; Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid buku; Nozzle ( alat untuk mengatur hasil
pembakaran mesin); Pelatuk penghubung/penggerak untuk buka tutup klep/ katup dalam mesin; Plunger ( pengatur hasil
pembakaran mesin); Rantai mesin; Skep Karburator; bantalan untuk mesin; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian
dari mesin; bearing (bagian dari mesin); bearing dengan pelumasan sendiri; bearing penyangga untuk mesin; bearing untuk
poros transmisi ( bagian dari mesin); blender, listrik, untuk keperluan industri; blok silinder mesin untuk otomobil; bor listrik;
buldoser; busi pijar untuk mesin Diesel; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin pembakaran internal; camshafts
mesin; dinamo; dudukan mesin; engkol [bagian dari mesin]; extractors tumpukan; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk
motor dan mesin; filter untuk mesin; generator listrik; gigi kotak, selain untuk kendaraan darat; gigi pemotong [peralatan
mesin]; gigi perubahan kecepatan menjadi bagian dari mesin; gigi untuk mesin; injeksi bahan bakar; karburator; katrol blok,
listrik; kepala silinder untuk mesin; koil pengapian [bagian-bagian mesin]; kompresor [mesin]; kompresor menjadi bagian dari
mesin, motor dan mesin; kompresor sentrifugal; kondensor berpendingin udara; kondensor uap [bagian-bagian mesin];
kondensor udara; kopling gigi untuk mesin; mengemudi rantai untuk mesin; mesin bongkar muat; mesin cuci pakaian; mesin
dan alat untuk industri tekstil; mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan pengolah bahan kimia; mesin dan
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peralatan pertambangan; mesin diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin genset; mesin
pemotong batu bara; mesin pemotong logam; mesin pemotong padi; mesin persiapan makanan dan pengolahan minuman;
mesin pertanian; mesin untuk pengolahan pulp kayu; mixer dapur, listrik; motor starter untuk kendaraan darat; naik-on mesin
pemotong rumput; nozel bahan bakar; nozel pengisian bahan bakar otomatis; penarik kuku, listrik; pencetakan silinder;
pengumpan karburator; penyedot debu; perangkat injeksi bahan bakar untuk mesin pembakaran internal; piston untuk mesin;
piston untuk mesin kendaraan darat; piston untuk silinder; pompa [mesin]; pompa air listrik; pompa air untuk mesin kendaraan
darat; pompa air untuk motor dan mesin; pompa minyak untuk mesin kendaraan darat; poros engkol; poros/batang dalam
silinder mesin, poros nok.; puli dinamo untuk kendaraan; puli timing belt; radiator [pendinginan] untuk motor dan mesin; roll
pengiling silinder; sabuk dinamo; sabuk kipas untuk motor dan mesin; saringan untuk motor dan mesin; senjata kuku
pneumatik; sikat dinamo; sikat karbon [listrik]; silinder mesin untuk kendaraan darat; silinder untuk mesin; silinder untuk motor
dan mesin; starter untuk motor dan mesin; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; timing belt untuk mesin kendaraan darat;
transmisi, selain untuk kendaraan darat; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:20:36
540   EtiketDID2022036043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Berkedudukan di Crocodile House #07-00, No. 3, Ubi Avenue 3, Singapore 408857
CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD.

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 :

: CARTELO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; Ban jam tangan; GESPER DARI LOGAM; Gelang jam dan gelang;

Instrumen pengukur waktu yang mencakup sebuah Sistem Penentuan Posisi Global (GPS); 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; Kotak-kotak jam tangan; Lempengan permukaan [jam dan
pembuatan jam]; Logam mulia dan campuran logam mulia; MEISN JAM; Mesin jam dan mesin jam tangan; Perhiasan dan
batu mulia; arloji; bagian komponen untuk jam dan arloji; bandul [jam- dan pembuatan jam]; barang-barang dari perhiasan
imitasi; batu berharga; batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu permata; benang dari logam mulia [perhiasan]; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari logam mulia; bros perhiasan; cincin [perhiasan]; cincin perhiasan; gantungan kunci;
gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia;
gelang [perhiasan]; gelang kaki [perhiasan]; gesper untuk gelang jam; instrumen kronometrik; jam; jam alarm; jam atom; jam
dan arloji listrik; jam digital; jam dinding; jam tangan; jam tangan olahraga; jarum jam; jepit untuk perhiasan; kaca jam tangan;
kalung [perhiasan]; kancing [perhiasan]; kancing lengan kemeja; klip dasi; klip syal menjadi perhiasan; komponen untuk artikel
jam dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan
pembuatan jam, serta perhiasan; kotak logam mulia; kotak perhiasan; kronograf [jam tangan]; kronometer; liontin [perhiasan];
manik-manik untuk perhiasan; medali [perhiasan]; ornamen perhiasan; ornamen sepatu dari logam mulia; peniti hias bros
(perhiasan); per jam; 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 berlian;
perhiasan emas; perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan tiruan; pin [perhiasan]; pin dasi; piringan (pada permukaan jam)
pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); rantai jam tangan; rantai perhiasan; sabuk [perhiasan]; salib [perhiasan];
stopwatch; tali jam; tali jam tangan; tempat jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:24:57
540   EtiketDID2022036044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tirtasari II No. 15, Sarijadi, Kec. Sukasari, Kota Bandung., Kota Bandung, Jawa
Barat, 40151

Khrisna Bharata Yudomartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir. Emil Miraj M.T.
Jl. Trunojoyo No. 31, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hwm
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; Baju Hangat militer; Baju hangat lengan panjang; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur;

Barang-barang pakaian olahraga; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana korduroi; Celana panjang denim; Celana
panjang untuk jalan; Celana pendek untuk berolahraga; Ikat kepala (pakaian); Jubah; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus

Halaman 778 dari 932



pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang);
Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; 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 anti keringat; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian longgar;
Pakaian luar; Pakaian olahraga; Pakaian training; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; 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); Penutup kepala, yaitu topi pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan
tangan; Setelan pakaian main; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian);
artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan baju tanpa lengan; baju berburu; baju berkerah; baju kaos (t-shirt);
baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju olah raga; baju olahraga; baju one-piece; baju santai; baju setelan; ban lengan
[pakaian]; bandeaux [pakaian]; celana atletik; celana bahan katun; celana berburu; celana bersepeda; celana boxer; celana
chinos; celana dalam wanita; celana hiking; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kargo; celana kasual; celana mandi; celana militer; 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
untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek
bersepeda; celana pendek boxer; celana pendek kargo; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian
pinggang; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pria; celana renang; celana tanggung; celana
trekking; celana untuk olahraga; celana yoga; dasi (pakaian); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine
(pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jubah hujan; jumpsuits [pakaian]; kain pengikat untuk pergelangan tangan
[pakaian]; kaos; kaos berkerah; kaos kaki; kaos oblong; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika, celana
pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos, celana pendek dan kaus kaki American
football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup
kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja golf; kemeja
kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk
jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kepala membungkus [pakaian]; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin
[pakaian]; pakaian; pakaian [pakaian]; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bisnis; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam pria; pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian denim; pakaian formal untuk pria; pakaian hangat; pakaian
kerja; pakaian kulit; pakaian lateks; pakaian luar; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian olahraga; pakaian pendaki;
pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian ringan; pakaian santai; pakaian tahan air untuk dipakai
saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tidak termasuk pakaian
(apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam;
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 menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; 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; penutup kepala; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); replika celana pendek sepak bola Amerika; sabuk pinggang [pakaian]; setelan kaos bertudung (hoodies); tali
celana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:26:54
540   EtiketDID2022036045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Persada Banten Blok tb 3 No.08A   Kecamatan Walantaka, Kota Serang
EVA PURNAMASARI, MUH. RIZKI NURMANSYAH
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Provinsi Banten 42183, Kota Serang, Banten, 42183
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 :

: FRAMOS SCENT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan krem
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; 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; Krim wajah dan kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Parfum tubuh yang
disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-
obat, pembersih kulit, krim kulit; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Sediaan kosmetik untuk bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
kecantikan (kosmetik); amber [parfum]; ambergris [parfum]; aroma diffuser buluh udara; bahan parfum dan perasa/aroma;
body scrub untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; ekstrak untuk parfum; isi ulang aroma
untuk reed diffusers; kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; lipstik; losion dan semprotan untuk
kulit; lulur; lulur kosmetik; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum
dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne
dan aftershaves; penyegar tubuh dengan cara disemprot; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan  kecantikan; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sachet parfum;
scrub krim tubuh; scrub tangan; scrub wajah; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik untuk perawatan
tubuh; 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; semprotan kamar beraroma; semprotan rambut; semprotan
tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:28:55
540   EtiketDID2022036046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P Moyo Perum Jadi Pesona GG Pesonaku No. 39, RT/RW : 000/000, Kel.
Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, Kota Denpasar, Bali

SANDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JORU YUAMU SAKU HATA GEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:30:49
540   EtiketDID2022036047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Imam Bonjol KM. 2.5 No. 3, Nusa Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, Banten
PT SAHABAT JAYA SUKSESABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN MEDALI
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aspal bitumen; Batu, batu besar dan kerikil; Hiasan taman dan ornamen rumah tangga dari batu; Melamin triplek untuk
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bangunan; Pembatas kaca gedung; Potongan kayu; Produk-produk batu kapur untuk digunakan pada bangunan; Rumah
Panggung; SPESI SEMEN; aspal; aspal, ter,dan bitumen; bahan bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari kaca; bahan
bangunan dari kayu; balok kaca untuk bangunan; batang kaca untuk bangunan; batu; batu alam; batu bangunan; batu bata;
batu bata yang tidak diinginkan; batu buatan; batu tembok; batu untuk bangunan dan konstruksi; beton; bubuk kaca untuk
digunakan dalam bangunan; cerobong asap, bukan dari logam; kaca [jendela] untuk bangunan; kaca bangunan; kaca
bercahaya untuk bangunan; kaca berenamel, untuk bangunan; kaca datar dilaminasi untuk bangunan; kaca dekoratif untuk
bangunan; kaca diperkuat untuk bangunan; kaca isolasi untuk bangunan; kaca jendela berwarna untuk bangunan; kaca
jendela umum untuk bangunan; kaca jendela untuk bangunan; kaca jendela yang dimodifikasi untuk bangunan; kaca lembaran
berwarna untuk bangunan; kaca lembaran modifikasi untuk bangunan; kaca lembaran umum untuk bangunan; kaca pelat
kabel untuk bangunan; kaca pengaman untuk bangunan; kaca tempered untuk bangunan; kapur; kapur untuk bangunan;
karya seni dari batu, beton atau marmer; kayu bangunan; kayu lapis; kayu veneer; kerikil; laminasi dekoratif yang diresapi
dengan resin melamin untuk bangunan; laminasi dekoratif yang tidak mudah terbakar yang terbuat dari resin melamin;
lembaran kaca untuk digunakan dalam bangunan; panel kaca untuk bangunan; papan kayu; papan kayu lapis; papan kayu
untuk bangunan; papan langit-langit kayu; papan lantai kayu; papan penghiasan dari kayu; patung batu, beton atau marmer;
pek; pelapis kayu; penutup cerobong asap, bukan dari logam; pintu kayu; pipa beton; pipa semen; piring kaca berpola untuk
bangunan; poros cerobong, bukan dari logam; pot cerobong, bukan dari logam; potongan memanjang, bukan dari logam,
untuk cerobong asap; reng kayu; rumah kaca yang bisa diangkut, bukan dari logam, untuk penggunaan rumah tangga; semen
terak-kapur; semen*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:34:09
540   EtiketDID2022036048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL JATINEGARA BARAT N0. 120  KAMPUNG MELAYU, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13310

PT SONIA IMPEX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: El-Jadeed
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Orange/Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; karpet; karpet bulu; karpet lantai; sajadah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:35:27
540   EtiketDID2022036049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt Mitra Oasis No. C 3 10 Jl. Senen Raya 135 137, Kel. Senen, Kec. Senen,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Lin Huiling

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JBD JINGBAIDAO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Bingkai

kacamata; Kacamata 3D; Kacamata anti silau; Kacamata renang; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; bagian
dan aksesori untuk kacamata; kaca mata pintar (pengolah data); kacamata; kacamata olahraga pelindung; kacamata untuk
membaca; lensa kacamata; pelindung hidung untuk kacamata; penutup pelindung kaca mata hitam; pin untuk kacamata hitam;
platelet untuk kacamata; tali kacamata; tas kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:36:20
540   EtiketDID2022036050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tavip 8 No. 2, Tanah Sereal, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

CV. AURORA CIPTA KREASI

Halaman 781 dari 932



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendrawati Santoso S.H.
Komplek Gedung Rahardjo Blok 5E,   Jalan Roa Malaka Utara No. 4-6,

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUSTOP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bagian sepatu diatas sol; Blus jumbo (pakaian); Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana

Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging;
Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar;
Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk
jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola
Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Kaus pakaian; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah
(pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian dalam; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian renang;
Pakaian training; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang,
bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; bandeaux
[pakaian]; bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; 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 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 [pakaian]; chemises (jenis
pakaian dalam untuk wanita); gaun [pakaian bisnis]; gussets [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]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
[pakaian]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; kaftan batik
(pakaian); kantong untuk pakaian; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American
football; kaus [pakaian]; kaus kaki celana panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kemeja; kemeja [pakaian
bisnis]; kemeja untuk jas; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketuk celana; korset [pakaian dalam]; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian; pakaian basah
untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
bermain; pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dari kulit; pakaian
denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian kulit; pakaian linen; pakaian mewah;
pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pribadi; pakaian renang; pakaian renang thong; pakaian santai; pakaian tahan air;
pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian
tenun; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pelindung kaki (celana); replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola
Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan untuk pakaian;
selendang sebagai pakaian; sepatu; sepatu sandal; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; sol sandal;
stoking dan celana ketat tipis wanita; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:37:33
540   EtiketDID2022036051

Halaman 782 dari 932



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Indah I HB I/19, RT.001/RW.012, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

MICHELLA PUSPITASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAPRINCESSA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Krim untuk vagina yang tidak mengandung

obat; Pembersih serba guna; Pembersih untuk badan; Perlengkapan mandi; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun mandi;
Sabun untuk muka; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias wajah; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin rambut; bahan pewarna
rambut; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body lotion
untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku;
celak mata; deodoran; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis;
kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir,
maskara, pembersih make-up; krim aromaterapi; krim kosmetik; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim malam; krim pelembab
kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; kuku palsu; lipstik; losion rambut; losion setelah bercukur; losion untuk tubuh;
lotion aromaterapi; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik;
make-up [kosmetik]; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kecantikan; masker kosmetik; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak wangi;
pasta gigi; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pencuci muka; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; penghilang cat kuku; pengkilap bibir; pensil alis; pensil kosmetik; penyegar nafas;
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perona pipi; pewangi rambut; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
sabun deodoran; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kuku; sediaan rias rambut kosmetik;
sediaan untuk mengecat rambut; semprotan penyegar nafas; semprotan rambut; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum perawatan rambut;
serum rambut; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo rambut; susu pembersih wajah; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut; wangi-
wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:37:54
540   EtiketDID2022036052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SIMO KWAGEAN KUBURAN NO. 8 RT. 006 RW. 002 KEL. BANYU URIP KEC.
SAWAHAN, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60254

ABDUL GHOFUR, dr.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LECHILA HEALTHY SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah muda (pink), putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan riasan; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu,

tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen,
balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu,
sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang
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 padat untuk rias wajah; Bedak wajah untuk keperluan

Halaman 783 dari 932



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; Gel, minyak, krim,
losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis;
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 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; 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 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 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; Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Losion dan serum;
Losion pelembab (kosmetik); Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah
bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering
(kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti
penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); 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, 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti
keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi,
deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; 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; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk
perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni
lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan
untuk menghilangkan bulu (kosmetik); 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 (kosmetik);
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan
kulit; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik);
Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah bercukur; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak tubuh untuk
keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel
kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel
untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kaus kaki diresapi
dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk susu, lotion
dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan
make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang
tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik tidak mengandung obat, perlengkapan mandi dan wewangian yang tidak mengandung obat
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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 leher; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; 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 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 pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit
untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim 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 keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan
kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari
sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel
penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab
kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
masker 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 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; membersihkan dan melembabkan krim,
minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak
untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk
kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai
kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih
tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah
susu krim; penghilang riasan mata; pensil kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak;
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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; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk pelindung matahari
(kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun;
rias wajah; riasan mata; sabun antiperspirant; sabun beraroma; 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 deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat; sabun non-
obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah 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; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit
untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung
obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik 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 melindungi dari
sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit
mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati 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 pelindung matahari
kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kulit [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 kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan
kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet
preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum,
selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; 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; semprotan kulit
topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung
wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tisu basah
untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-
lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi
dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah 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

25/05/2022 16:38:01
540   EtiketJID2022036052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Manado-Bitung, Jaga VIII, Desa Watudambo II, Kelurahan Watudambo,
Kecamatan Kauditan., Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 95372

PT. Samudra Energi Mandiri
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEMA SAMUDRA ENERGI MANDIRI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Biru; Warna Kuning dengan kemerah-merahan pada ujungnya, Warna hitam pada tulisan kata.
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar, minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; MINI MARKET; toko swalayan===

===Layanan pengisian bahan bakar; layanan pengisian bahan bakar kendaraan; pengisian bahan bakar kendaraan; pengisian
bahan bakar kendaraan darat; stasiun pengisian bensin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:41:15
540   EtiketDID2022036053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 51, Guncheong-ro, Cheongsong-eup, Cheongsong-gun, Gyeongsangbuk-do
CheongSong County Office

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 :

: HI CLEAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsentrat  jus buah; jus apel; minuman berbahan dasar buah; minuman buah dan jus buah; sari buah apel, tanpa-

alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:42:08
540   EtiketJID2022036054

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Berani Maju
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi reksa dana; Jasa investasi keuangan dan investasi modal; Layanan pialang investasi keuangan untuk

menjual dana investasi, reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap
account, dana terpisah, dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Pialang saham;
analisis dan konsultasi keuangan; broker investasi keuangan; broker reksa dana; broker saham dan sekuritas lainnya;
investasi keuangan di bidang sekuritas; investasi modal ekuitas; investasi reksa dana; jasa investasi keuangan di bidang
sekuritas, reksadana dan manajemen portofolio; jasa perdagangan saham dan obligasi; jasa sekuritas; layanan investasi yang
berkaitan dengan sekuritas; layanan konsultasi reksa dana; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi dan
keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan investasi keuangan; layanan perencanaan reksa dana; manajemen
keuangan dan layanan investasi yang berkaitan dengan sekuritas; memberikan informasi dan data mengenai bursa efek;
memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi pasar saham; memberikan informasi
pasar saham melalui database komputer online; memberikan informasi pasar sekuritas; memberikan informasi pasar sekuritas
melalui database komputer online; memberikan informasi terkait perdagangan berjangka indeks sekuritas; memberikan
informasi yang berkaitan dengan futures sekuritas pasar domestik dan asing; memberikan informasi yang berkaitan dengan
keuangan dan investasi melalui sarana elektronik; memberikan informasi, konsultasi dan saran di bidang keuangan;
memberikan informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan stok melalui situs web; memelihara akun escrow untuk
investasi; pengelolaan reksa dana; penyelesaian transaksi keuangan untuk saham, obligasi, sekuritas dan ekuitas untuk orang
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lain; perdagangan ekuitas; reksa dana===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:43:23
540   EtiketDID2022036055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Permata Blok T4 No.C-21 Rt.05 Rw.06 Tani Mulya , Ngamprah , Bandung
Barat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40552

Rani Mulyati Ruchandi,S.H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADU RB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : WARNA TULISAN PERPADUAN MERAH DAN KUNING MENGGAMBARKAN BERANI UNTUK JUJUR  AMANAH SERTA
SIAP UNTUK MELAYANI PELANGGAN. LATAR BELAKANG BACKGROUND KUNING KE ABUAN DAN KECOKLATAN
MENGGAMBARKAN  KETEDUHAN DAN KEDAMAIAN SERTA KENYAMANAN

511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi Madu; Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan berbahan dasar madu; air madu; glasir madu

treacle untuk ham; gula madu herbal; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu Manuka; madu campuran; madu mentah
[pemanis alami]; madu mongso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:43:33
540   EtiketDID2022036056

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN NGAGEL JAYA SELATAN NO. 169 SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60284

UNIVERSITAS SURABAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI BANGGOEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:43:55
540   EtiketDID2022036057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Berkedudukan di Crocodile House #07-00, No. 3, Ubi Avenue 3, Singapore 408857
CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD.

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 :

: CARTELO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon,

ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-
buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik,
ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen,
cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat
dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau
rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot
kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku,
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bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu
ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas
bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe
(bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama,
kantong plastik, sampul plastik.; 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; Set cetak, portable [keperluan kantor]; Set lukisan anak-
anak; Tempat kartu identitas; alas meja tulis; alat penomoran; alat tulis; alat tulis kantor; alat tulis menulis; bahan-bahan
menggambar; bantalan tinta; bantalan untuk menggambar; barang cetakan; buku; buku alamat; buku catatan; buku cerita;
buku harian; buku kegiatan; buku komik; buku latihan [kosong]; buku pencatat [alat tulis]; buku tempel; cat air lukis; file
dokumen [alat tulis]; file kartu; formulir, dicetak; foto-foto; gambar; instrumen menggambar; kalender; kantong [amplop,
kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kapur penanda; kartu pos; kartu ucapan; kartu-kartu; katalog; keperluan
kantor, kecuali furnitur; kertas pembungkus; kertas*; klip uang; klip untuk kantor; kuas cat; lead pensil; majalah [majalah
berkala]; majalah berkala; manual [buku pegangan]; menghapus produk; mesin ketik dan alat alat kantor (kecuali perabot);
mesin tik, listrik atau non-listrik; mistar / penggaris untuk menggambar; pamflet; pastel [pensil]; pemegang pena; pemegang
staples; pemotong kertas [keperluan kantor]; pena [keperluan kantor]; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penggaris; pensil;
pensil mekanik; pensil warna; perforator kantor; pita mesin tik; pita tinta untuk printer komputer; poster; poster gambar; potret;
pulpen; pulpen fountain; set melukis untuk anak-anak; set melukis untuk seniman; spidol warna-warni; stapler; staples untuk
kantor; staples untuk kertas; tempat paspor; tempat pensil; tinta*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:46:27
540   EtiketJID2022036058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 500 University Ave., Palo Alto, California 94301
Accel Holdings L.L.C.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Accel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Accel = Nama badan hukum pemilik merek.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan jasa investasi; Jasa informasi, pemberian nasehat

dan konsultasi berkaitan dengan urusan finansial; Jasa investasi modal ventura; Layanan perantara keuangan; Pembiayaan
modal ventura; informasi, layanan nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di atas dan layanan
informasi, nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan tersebut di situs web dan di internet; investasi; investasi
dana; jasa keuangan; jasa konsultasi, advis dan informasi yang berkaitan dengan keuangan; jasa konsultasi, informasi dan
pemberian nasehat sehubungan dengan transfer dana secara elektronik; jasa penasehat terkait modal ventura; jasa
pendanaan modal ventura; jasa pinjaman keuangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan;
manajemen Investasi; pembiayaan perusahaan; penanaman Modal; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:46:40
540   EtiketJID2022036059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Berani Maju
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan akses untuk layanan finansial dan informasi finansial melalui komputer jarak jauh dan jarinan komputer global;
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Transmisi elektronik untuk pihak lain atas informasi sekuritas dan keuangan melalui jasa penghubung komputer, yaitu,
mengkomunikasikan dan routing informasi perdagangan yang melibatkan jasa pesanan, memasukkan dan melaksanakan,
untuk pihak lain melalui jaringan komputer global; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita dan
informasi bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan
akses ke database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; layanan
telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi, layanan dan transaksi keuangan;
penyedia basis data komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan informasi perdagangan mengenai
sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk perdagangan sekuritas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:47:23
540   EtiketDID2022036060

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAWASAN INDUSTRI DAN PERGUDANGAN LAKSANA BUSINESS PARK BLOK
D22, PAKUHAJI, Kabupaten Tangerang, Banten

PT. LOCIS SEGEL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOCIS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===pita segel yang terbuat dari plastik; segel berikat; segel dinamis; segel minyak; segel minyak non-logam; segel minyak

untuk kendaraan; segel non-logam [selain perangko]; segel statis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:47:50
540   EtiketJID2022036061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt Mitra Oasis No. C 3 10 Jl. Senen Raya 135 137, Kel. Senen, Kec. Senen,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Lin Huiling

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fendrik Adibuana Patria S.H.
Rukan Elang Laut Blok A No. 16 Pantai Indah Kapuk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOOD ME + 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

25/05/2022 16:48:03
540   EtiketDID2022036062

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof. DR. Latumenten
Komplek Grogol Permai Blok B/45, RT 001 RW 007 Kel. Jelambar, Kec. Grogol
Petamburan,
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11460

YOSEF SOESILO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: BONA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk

kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Album untuk stiker; Bahan cetakan terkait
dengan pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku kecil;
Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah
tangga; Barang cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan;
Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk
untuk permainan video, panduan strategi untuk permainan; 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 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 atau kertas pelajaran; Buku catatan; Buku dan majalah dalam bidang hiburan;
Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian; Buku panduan referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang
cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Buku-buku nota yang dapat direkatkan; Busa berperekat untuk alat tulis-
menulis/ keperluan rumah-tangga; Diktat (Buku); Film laminating (alat tulis); Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau
selulosa untuk hewan peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Kain berperekat untuk alat
tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kartu bisnis; Kartu hadiah; Kartu peringatan tidak diganggu dari karton; Kertas Jepang;
Kertas catatan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas foto; Kertas handuk basah; Kertas higienis;
Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; 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; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau sudut; Lembar kertas pelapis, khususnya
pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi
kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas perekat untuk keperluan
rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Map [alat tulis menulis]; 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; Modul (Buku);
Ornamen pensil; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil; Pasta perekat untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; Pelindung buku cek; Pena tarik; Pena tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal
(felt); Penutup meja dari kertas; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk menggambar, rautan pensil
dan tempat pensil; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat busa ganda; Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film untuk
keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum; Publikasi tercetak dalam
bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen proyek; Publikasi
tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang
manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk buku petunjuk di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak, 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; Pulpen; Sarung
buku harian; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker
perekat; Tempat buku cek; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat menyimpang buku tabungan; Tinta India; Ukir-ukiran dari
kertas; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dokumen (alat tulis); alas kartu decanter; alas kecil
ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas kertas meja; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari
kertas; alas [alat tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang terdiri dari 3 tahap
terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak; alat dan mesin
penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat 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; album acara; album foto;
album foto mini; album koin; album memo; album pernikahan; album prangko; album stiker; album tanda tangan; album untuk
lagu; amplop [alat tulis]; angka [huruf cetak]; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk buku, majalah, berita berkala dan
pamflet; bahan penjilid buku; bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan perekat untuk penggunaan kantor; 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; bantalan kertas menulis, melukis dan
menggambar; bantalan stempel; bantalan tinta; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang-barang cetakan
dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari kertas; benang untuk penjilid buku; bendera dan panji-panji kertas; buku; buku
Anak-anak; buku agama; buku akun; buku alamat; buku anak-anak memasukkan komponen audio; buku bayi [buku cerita];
buku bayi [buku memori]; buku bergambar; buku besar [buku]; buku catatan; buku catatan [akta judul mobil]; buku catatan [log
kapal]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan]; buku catatan bisnis; buku catatan hukum; buku catatan
pengeluaran; buku catatan wartawan; buku cek; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku cetak di bidang
pendidikan musik; buku cetak di bidang pengenalan produk; buku contoh penutup dinding; buku contoh wallpaper; buku dalam
bidang olahraga elektronik dan permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku doa; buku fiksi; buku fiksi dan
non fiksi tentang berbagai topik; buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian; buku harian (diary); buku harian
berlapis kulit; buku harian meja; buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku informasi; buku intisari hukum;
buku jurnal kosong; buku kecil untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio; buku kegiatan; buku kegiatan
anak-anak; buku kerja [kosong]; buku kerja yang berisi latihan; buku komik; buku komik manga; buku komposisi; buku kupon;
buku kwitansi; buku lagu; buku latihan [kosong]; buku masakan; buku meja kopi; buku memo; buku memorandum; buku
memorandum saku; buku menu; buku mewarnai; buku musik cetak; buku naskah; buku nomor telepon; buku non-fiksi; buku
nyanyian pujian; buku panduan; buku partitur musik; buku pedoman [buku penuntun]; buku pedoman komputer; buku
pegangan; buku pelajaran; buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan; buku pendidikan interaktif anak-anak; buku penerimaan
kas; buku peringatan perayaan; buku perjalanan; buku perjanjian; buku pernikahan; buku petunjuk (dalam bentuk barang
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cetakan); buku petunjuk permainan komputer; buku petunjuk untuk tujuan pengajaran; buku petunjuk yang dapat dibaca
secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca komputer untuk digunakan dengan, dan dijual
sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan dapat dibawa tercetak; buku pop-up; buku
referensi; buku resep; buku saku/buku kecil; buku salin; buku seri fiksi dan non fiksi, buku komik, novel grafis, cerita dalam
bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku sketsa; buku sketsa seniman; buku
statistik, buku panduan, dan buku referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket; buku stiker; buku sumber daya;
buku tagihan; buku tahan air; buku tahunan sekolah; buku tamu; buku tanda setoran; buku tanda tangan; buku tanda terima;
buku tempel; buku tulis; buku tutorial di bidang memasak; buku ulang tahun; buku voucher; buku wirebound; buku-buku mandi
vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat; cairan penghapus [keperluan kantor];
cap [stempel]; cetakan dan buku; dekorasi pesta dari kertas; 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; file dokumen [alat tulis]; foil perekat [alat tulis]; folder alat tulis; folder kertas; fusuma-
gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang]; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; glitter
dekoratif untuk keperluan alat tulis; glitter untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga;
gulungan untuk mesin tik; gunung cap; halaman album foto; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; hiasan
meja [alas] terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan
meja [ornamen] terbuat dari kertas; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf [huruf cetak]; huruf cetak [angka dan huruf]; huruf
cetak font untuk mesin tik; huruf dan angka yang didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang didukung perekat yang
terbuat dari vinil; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; huruf-huruf cetak; huruf-huruf cetak, blok-blok cetak; isi ulang
penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi ulang untuk pulpen; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk keperluan
alat tulis atau keperluan rumah tangga; jepit pena; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain penjilid buku; kain untuk
penjilid buku; kapur; kapur papan tulis; kapur penanda; kapur penjahit; kapur tulis; kapur untuk litografi; kapur untuk papan
tulis; karton telur yang terbuat dari kertas; kartrid tinta untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu Natal; kartu alas
gelas/piring; kartu bisbol; kartu catatan; kartu dagang; kartu hadiah; kartu indeks [alat tulis]; kartu kosong; kartu kredit (bukan
magnetik); kartu kredit, kartu hadiah, dan kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis; kartu menu; kartu menu yang
digantung di pintu dari karton; kartu nama; kartu pengumuman [alat tulis]; kartu pos; kartu resep dicetak; kartu tercetak; kartu
ucapan; kartu ucapan selamat; kartu ulang tahun; kartu undangan; kartu-kartu; kartu-kartu terbuat dari kertas; karya seni dari
kertas atau karton; karya seni kertas; kasus cap; kebutuhan alat tulis dan kantor, kecuali furnitur; kertas HVS; kertas
belanjaan; kertas beras *; kertas bergalur [media bergelombang]; kertas catatan berperekat; kertas catatan dengan perekat;
kertas cetak; kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak laser; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu,
yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas daur ulang; kertas fluorescent; kertas fotokopi [alat tulis];
kertas gambar; kertas grafik; kertas grafik untuk menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan
sintetis; kertas kado; kertas kalkir; kertas komputer; kertas kop surat; kertas koran; kertas kulit imitasi; kertas lepas; kertas
majalah; kertas mesin tik; kertas musik; kertas pelapis; kertas pembungkus; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus
makanan; kertas pembungkus mesiu; kertas pemeriksaan; kertas pencetak foto; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet;
kertas penyerap; 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 sensitif panas; kertas serat kayu; kertas sertifikat stok; kertas sintetis; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas
tempel; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer panas; kertas tulis; kertas tulis dan
amplop [alat tulis]; kertas untuk fotokopi; kertas untuk memasak; kertas untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku;
kertas xerografis; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas yang sekali pakai; klip kertas; klip pengikat; klip surat; klip
uang; klip uang, bukan dari logam; klip untuk dokumen; klip untuk kantor; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan
kantor]; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat tulis); kotak hadiah dari
karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; 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 topi kertas; kotak-kotak untuk cap
[segel]; label botol anggur handpainted kertas; label dari kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah
buku; label kertas atau karton; label kertas bagasi; label kertas berperekat; label penanda; label perekat (alat tulis); label
perekat kertas; label perekat untuk dicetak dengan informasi medis personal [bukan dari tekstil]; laci kertas; 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 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; lemari untuk alat tulis [keperluan kantor]; lembar prangko peringatan perayaan;
lembaran kertas [alat tulis]; lengan untuk memegang dan melindungi prangko; 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
untuk kertas; mata pena; mata pena untuk alat tulis; materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur
yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk pertanian dan hortikultura; menulis atau menggambar buku;
menyegel senyawa untuk keperluan alat tulis; mesin cetak label untuk keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin dispenser
klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor atau alat tulis; mesin pembatalan prangko; mesin penghapus stempel; mesin
penjilid buku untuk penggunaan kantor; mesin perekat untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin stapel [keperluan kantor];
mesin tik; mesin tik elektronik; mesin tik listrik; mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas; organizer untuk penggunaan alat tulis; panji-panji kertas; papan
bubur kayu [alat tulis]; papan iklan tercetak dari kertas; papan klip; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; pasta pati untuk alat tulis; pasta tinta merah digunakan untuk segel; pati perekat [perekat] untuk keperluan alat
tulis atau rumah tangga; pegangan (tempat) untuk prangko [segel]; pelembab jari untuk membantu menghitung uang kertas
serta menyusun dan menyortir kertas.; pelubang kertas [keperluan kantor]; pemberat kertas; pembungkus (alat tulis);
pemegang (tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak biru [alat tulis]; pemegang (tempat) kapur;
pemegang (tempat) kertas atau buku; pemegang buku resep [alat tulis]; pemegang kertas tulis; pemegang klip kertas;
pemegang pena; pemegang stapler; pemegang staples; pemegang tiket kertas; pena [keperluan kantor]; pena gambar; pena
glitter untuk keperluan alat tulis; pena jel; pena koreksi; pena marker; pena tinta; pena tinta gel; pena untuk menandai [alat
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tulis]; pena untuk menulis; penahan buku [alat tulis]; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam untuk pensil kosmetik;
penajam untuk pensil mekanik; penanda buku; penanda buku dari kulit; penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan
dari logam mulia; pencakar [penghapus] untuk kantor; penekan stapel [stapler non-listrik]; pengatur meja [alat tulis]; penggaris;
penggaris gambar; penghancur kertas; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus papan tulis; penghapus
papan tulis [penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus tinta; penghapus tinta cair; pennons terbuat
dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil cat air; pensil gambar; pensil koreksi; pensil lukis; pensil seniman;
pensil warna; penunjuk halaman buku; penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup meja pijat dari kertas; penutup
pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik;
penyokong dari kardus untuk menjilid buku; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu pembayaran ke kertas untuk
penggunaan kantor; perangko; perangko kesan; perangko penanda; perangko penomoran; perangko peringatan perayaan
[segel]; perangko segel; perangko tanggal [daters]; perangko tinta; perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan 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; perforator kantor; perlengkapan sekolah [alat tulis]; pita
bertinta untuk mesin tik; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado; pita kertas untuk membungkus kado; pita kertas untuk
pembungkus kado; pita penjilid buku; 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 printer komputer; plakat kertas atau karton; pod kertas cappuccino kosong; polong kopi ginseng kertas kosong;
portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio jenis alat tulis; prangko [segel]; prangko peringatan perayaan; prangko yang
dihapuskan; publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku, sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak,
termasuk buku, majalah, buletin, koran; pulpen fountain; pulpen untuk membuat sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis
menulis]; rak stempel dokumen; rautan pensil; rol untuk mesin tik; 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 laporan kertas; sampul pelindung untuk buku; sandaran buku; saputangan kertas;
sekolah menulis buku; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; semprotan kapur;
serangkaian buku petunjuk permainan komputer; serbet kertas; seri buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi;
sikat penghapus debu; spidol kering (dry erase); spidol kulit; spidol menghapus basah; spidol tongkat cat; spidol ujung serat;
spidol warna-warni; spidol yang terasa; stan pensil; stapler; stapler [keperluan kantor]; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk
kertas; staples untuk kantor; staples untuk kertas; steatite [penjahit kapur]; stempel alamat; stempel berdiri; stensil [alat tulis];
stiker [alat tulis]; stiker dan perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stok tiket [kertas cetak]; strip pengikat
[penjilid buku]; sudut perekat untuk foto; tab alat tulis yang diperkuat; tag hadiah dari kertas; tag tas golf dari kertas atau
karton; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tanda untuk tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda/papan iklan dari
kertas atau karton; tanzaku [strip kertas mewah]; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas hadiah dari kertas; tempat alat tulis
di meja; tempat buku cek; tempat dokumen [alat tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas [alat tulis]; tempat pena; tempat
pena dan pensil; tempat pensil; tempat prangko [segel]; tempat timah pensil; tempat untuk pita perekat; tengujosi [kertas yang
terbuat dari kertas mulberry]; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta stempel; tinta tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk
keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta untuk pulpen; tinta*; tisu kertas; tisu kertas untuk menghilangkan kosmetik; tisu
kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih terbuat dari kertas; tongkat
tinta; tongkat tulis kapur tulis; transparansi [alat tulis]; tutup pensil; undangan cetak terbuat dari kertas; wadah dari kertas untuk
pengemasan dan pengepakan; wadah tinta===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAMPUNG BARU V, RT/RW. 007/002, KEL. ULUJAMI, KEC. PESANGGRAHAN,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

HENDRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DAIVO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; merah
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Barang-

barang keperluan perokok; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Bubuk tembakau; Cairan rokok elektronik (e-liquid)
terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Gas
cair bersilinder untuk pemantik rokok; Jaring filter untuk rokok; Kaleng tembakau; Kartrid untuk rokok elektronik; Katrid isi
ulang untuk rokok elektrik; Kotak rokok bukan dari logam; Kotak rokok elektrik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak
untuk rokok; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam
rokok elektronik; Penguap berkabel untuk rokok-rokok elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Penguap untuk keperluan
merokok; Penyaring udara yang digunakan sebagai pengganti rokok tembakau; Peralatan pembersih dan sikat pembersih
untuk rokok elektronik; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan;
Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perlengkapan
merokok dengan rokok elektronik; Perokok menggunakan nebuliser oral; Pipa rokok; Pipa rokok bukan dari logam mulia;
Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk
keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok non-medis yang menggandung
pengganti tembakau; Rokok yang mengandung bahan pengganti tembakau; Tembakau linting; Tembakau perasa; Tempat
untuk aksesoris rokok elektronik; Tempat untuk rokok; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong elektronik
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untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong rokok; Tempered glass untuk rokok elektronik; Wadah
untuk mengeluarkan rokok dan cerutu yang ditempatkan di meja; aksesoris untuk rokok eletronik; alat pembersih rokok
elektronik; alat penguap oral untuk keperluan merokok; asbak untuk perokok; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok;
barang-barang perokok dari logam mulia; benda perokok sekali pakai; buku kertas rokok; 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; cartomizer untuk rokok elektronik; cerutu dan kotak rokok, bukan dari logam mulia; corong untuk pemegang rokok;
corong untuk tempat rokok; cotton bud khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; e-liquid [cairan rokok elektronik]; evaporator
untuk tembakau; filter rokok; filter untuk rokok; gutka [mengunyah tembakau]; hardcase untuk rokok elektronik; herbal untuk
merokok; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi
untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan
perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik;
kasing /selubung untuk perangkat merokok elektronik; kertas linting rokok; kertas penyerap untuk pipa tembakau; kertas rokok;
kiseru [pipa tembakau panjang Jepang]; korek api bertenaga baterai untuk perokok; korek api gas untuk perokok; korek api
piroforik untuk perokok; korek api untuk perokok [korek api rokok], selain untuk mobil; kotak rokok dari logam mulia; kotak
tembakau; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair
dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; merokok
tembakau; mesin saku untuk menggulung rokok; nikotin untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok elektronik;
pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; pemegang perangkat merokok
elektronik dalam mobil; pemegang untuk pemantik rokok; pemegang, bukan dari logam mulia, untuk pemantik rokok; pengabut
untuk rokok elektronik; pengganti tembakau; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas khusus disesuaikan
untuk perangkat merokok elektronik; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat merokok elektronik; perangkat
penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping menjadi rokok elektronik;
perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; perasa selain minyak esensial
untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa,
selain minyak atsiri, untuk pengganti tembakau; perasa, selain minyak esensial, untuk digunakan dalam penguap oral untuk
perokok; perlataan kantong untuk menggulung rokok; pipa merokok; pipa merokok elektronik; pipa untuk merokok pengganti
tembakau mentolated; pipa vaporizer rokok tanpa asap; rokok; rokok bebas tembakau, selain untuk keperluan medis; rokok
elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok
putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; rokok-rokok elektronik sebagai pengganti
rokok-rokok tradisional; saring rokok berujung; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk perangkat
merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik; stiker aksesoris
untuk rokok elektronik; sumbu disesuaikan untuk pemantik rokok; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok
elektronik; swab pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tabung gas cair untuk korek api perokok;
tabung rokok; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik;
tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri;
tembakau yang dipanaskan; tempat rokok elektronik; ujung kuning amber untuk pemegang cerutu dan rokok; vaporiser oral
untuk perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:52:23
540   EtiketJID2022036064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital @ Podomoro City Lantai 33 Unit 05, Jl. Letnan Jendral S. Parman Kav.
28, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

PT Ajaib Teknologi Indonesia

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 :

: Berani Maju
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace

elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Layanan perangkat lunak sebagai layanan
(SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang,
penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan
komoditas; desain, pengembangan, pemeliharaan, dan pembaruan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh dalam bentuk, atau untuk mengakses, layanan keuangan berbasis
blockchain; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; penyimpanan informasi keuangan secara
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:54:01
540   EtiketDID2022036065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1104, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong
SNOW MOUNTAIN TRADING LIMITED
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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 :

: SCANDIA HOME & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat bajak selokan [perkakas tangan]; Alat pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat untuk

membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Batang pemotong [perkakas tangan];
Garpu penyiangan [perkakas tangan]; Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas tangan); Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan);
Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pembuka
kaleng, bukan listrik; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan bahan pembersih; Perkakas tangan
dioperasikan dengan tangan; Pisau pemangkas tanaman; Pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji
tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-
bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau
mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman
(sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-
penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih
(benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga
(alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor
(bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk
mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat
tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat
tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan), bor tangan (alat
tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap
obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong,
alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan
(alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit
bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat
tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran,
pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Semprotan untuk
penyemprotan insektisida; Sendok tuang [perkakas tangan]; Sisir besar [perkakas tangan]; Tang; aduk tongkat untuk
pencampuran cat; alat  pemotong dan pemangkas rambut; alat cukur; alat untuk memadatkan tanah [perkakas tangan]; bit
pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan); cangkul [perkakas tangan]; clurit untuk
rumput [perkakas tangan]; galah berkait / gancu; garpu; garpu penggali [garpu sekop]; garpu pertanian [alat-alat tangan];
garpu rumput; gergaji [perkakas tangan]; gergaji logam-pemotongan; gunting pemangkas; insektisida penyemprot [alat-alat
tangan]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan]; ketam karbid untuk alat pemotong; kunci pas sekrup; manual dioperasikan
pemangkas pohon; obeng, non-listrik; pahat; palu; palu [perkakas tangan]; pedang; pemangkas pohon; pemotong kawat;
pemotong rumput, tangan-dioperasikan; penggali [perkakas tangan]; penjepit rambut [tangan alat]; penyemprot insektisida,
tangan-dioperasikan; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; peralatan makan (garpu, pisau dan
sendok); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan untuk memotong, mengebor,
menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pisau *; pisau cukur; pisau dempul; pisau pemangkas tanaman; pisau
rumput (perkakas tangan); pisau untuk gergaji tangan; pupuk sendok [alat-alat tangan]; sabit; sekop [perkakas tangan];
sendok *===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 16:55:23
540   EtiketJID2022036066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Darmo Permai Timur 6/15-a RT.004 RW.001 Kel. Sono Kwijenan
Kec.Sukomanunggal Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

CUN WIDYANTO SULESTIO

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 :

: TORA KARAAGE + Gambar + Huruf Kanji
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan

minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
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restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafetaria;
Kantin; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran; kafe; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa
dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:00:46
540   EtiketDID2022036067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MARGA ASRI VIII C310 RT. 005 RW. 008 KEL. GEMPOLSARI - KEC.
BANDUNG KULON, Kota Bandung, Jawa Barat

RUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 805RING CLOTH DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, kuning emas, abu abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak;

Pakaian wanita jeans; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang;
celana pendek; gamis; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kemeja; pakaian jadi; pakaian untuk olahraga; sandal; sarung
tangan; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:05:54
540   EtiketDID2022036068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Berkedudukan di Crocodile House #07-00, No. 3, Ubi Avenue 3, Singapore 408857
CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD.

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 :

: CARTELO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; 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 paspor; Dompet tiket; Gantungan kunci dari kulit; Grip untuk tas; KULIT YANG
SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kotak dari kulit atau
kulit imitasi; Kulit binatang berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi;
Pegangan tas; Pegangan untuk tas; Penutup tas; Ransel; Sabuk bahu untuk tas; Sarung; Tali bahu dari kulit; Tas bayi; 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 kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kosmetik; Tas olahraga;
Tas pinggang; Tas tangan santai; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas-tas;
Tongkat; bagasi; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit
yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai payung; bingkai untuk payung atau payung; cambuk; cincin payung; dompet;
dompet jala rantai; dompet kartu; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku;
dompet serbaguna [tas]; gantungan kunci; hiasan kulit untuk furnitur; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong -
kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kasing kulit; kerangka tas; kerangka tas tangan; koper; koper dan tas
bepergian; koper dan tas jinjing; kotak papan tulis; kulit; 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 halus dan kulit binatang; kulit imitasi; kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit untuk sol sepatu; kulit-kulit
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halus binatang; pakaian kuda; payung; payung hujan; payung matahari; pegangan payung; pelana; penutup furnitur dari kulit;
penutup payung; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; rangka payung atau payung matahari; ransel; ransel [tas
sekolah Jepang]; ransel hiking; ransel untuk pendaki gunung; rantai dompet; tali bahu dari kulit; tali pengikat dari kulit; tali
penyandang dari kulit; tali untuk dompet [tas]; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas
(trunk) bepergian; tas *; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas belanja; tas belanja
beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas bepergian; tas beroda; tas berpergian; tas diplomatik; tas garmen untuk
perjalanan; tas haversack; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas kantor; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kulit
imitasi; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas olahraga; tas pantai;
tas perjalanan; tas pinggang; tas plastik; tas pundak; tas rajut; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas surat; tas suvenir; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas troli; tas untuk bepergian; tas untuk
berkemah; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas-
tas kecantikan yang dijual kosong; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat jalan; tongkat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:12:45
540   EtiketDID2022036069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bendungan Walahar No. 50 RT/RW. 005/002, Kel. Bendungan Hilir, Kec. Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

HARTAWAN JAYASAPUTRA G

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNRISE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang

disemprotkan; Esens and minyak yang mudah menguap; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk
dispenser pengharum ruangan listrik; Minyak untuk sumbu sembahyang; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan;
Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah
kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan penyegar udara; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; bakhoor; batang dupa; dupa; esens kayu putih [minyak esensial]; esensi mint [minyak
esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; hio; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma
untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kemenyan; kerucut dupa dan dupa; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial; minyak esensial alami;
minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak lavender; minyak melati; pengharum ruangan; potpourris
[wewangian]; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sediaan pengharum ruangan; sediaan
pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; stik untuk menyebarkan aroma;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; terpene [minyak esensial]; tongkat dupa; wewangian dan dupa;
wewangian untuk keperluan rumah tangga; wewangian untuk mobil; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:15:54
540   EtiketJID2022036070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grha Karya Jody, Lantai 1, Jl. Cempaka Baru No. 9, Karang Asem, Kelurahan
Condongcatur,, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55283

PT Fasa Centra Artajaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GABA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa otorisasi pembayaran, verifikasi dan proses transaksi kartu kredit, kartu debit, dan kartu dengan deposit uang (stored

value cards); Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan komunikasi global; Jasa pembayaran melalui uang
elektronik secara online; Jasa pembayaran tagihan, transaksi elektronik kredit dan debit, transfer dana elektronik, pembayaran
tunai, penggantian uang tunai yang diberikan dengan kartu kredit dan kartu debit, transaksi tunai elektronik, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa otentikasi dan verifikasi transaksi; Jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang
aman dan pilihan pembayaran menggunakan suatu alat bergerak pada titik penjualan; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk
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layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan
Pembayaran Seluler dan Internet; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik
untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan
komunikasi global; Layanan pembayaran dompet elektronik; Layanan perbankan terkait transfer dana secara elektronik;
Layanan terintegrasi untuk dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Memfasilitasi pembayaran elektronik
melalui perangkat lunak; Menyediakan gateway pembayaran dengan akses ke portal situs web internet dan akses ke metode
pembayaran, di bidang transaksi keuangan dan pemrosesan pembayaran untuk pedagang; Transaksi pembayaran elektronik
dengan memindai kode QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana electronik melalui jaringan komunikasi global; Transfer
dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan
dan pembayaran; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa keuangan,
yaitu, menyediakan untuk penerimaan, manajemen, dan pembayaran dana melalui jaringan komputer; jasa pembayaran
pembelian elektronik dan pembayaran tagihan elektronik; jasa pembayaran secara online; jasa pembayaran tagihan melalui
bank secara online; jasa pengumpul pembayaran atas barang; jasa penilaian keuangan, transfer dana elektronik, investasi
modal; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan transaksi komersial yang aman dan pilihan
pembayaran; jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; konsultasi
keuangan terkait dengan pelaksanaan transaksi pembayaran tanpa uang tunai; layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan keuangan, yaitu,
menyediakan, memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan pembayaran; layanan pembayaran dompet
elektronik terkait dengan mata uang digital; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran elektronik; layanan
pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan
pembayaran otomatis; layanan pembayaran perdagangan elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembayaran
tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web;
layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pemrosesan pembayaran
elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan teknologi biometrik untuk identifikasi dan
otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kode loyalitas diskon;
layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran poin loyalitas; layanan transfer dana;
layanan transfer dana elektronik; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; memproses pembayaran untuk
menambahkan airtime ke layanan nirkabel prabayar atau pay-as-go-go; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan
jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; mengelola transaksi pembayaran untuk keperluan bisnis; menyediakan
jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk orang lain; pemberian informasi mengenai jasa pemerosesan
pembayaran pajak; pemerosesan pembayaran via situs web internet; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui
jaringan komputer global; pemrosesan elektronik pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan
pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet;
penagihan pembayaran untuk barang dan jasa; penyediaan situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; penyelesaian pertukaran pembayaran domestic; transfer dana elektronik; transfer
dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer dana elektronik melalui jaringan telekomunikasi; transfer pembayaran untuk
pihak lain melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:18:17
540   EtiketDID2022036071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GALUNGGUNG NO.36 RT/RW 009/006 KEL. KARANG TENGAH, Kota
Tangerang, Banten

MARGIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEW BG STAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
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; Baju koko; Busana Muslim; Celana pendek selancar; Gamis pria; Ikat pinggang; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian penutup di pantai;
Pakaian renang; Pakaian wanita jeans; 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; Songkok (Peci); Sweater; baju batik; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); blazer; blus; celana bayi [pakaian];
celana boxer; celana formal; celana kasual; celana panjang; celana renang; celana untuk dipakai; jaket denim; jas hujan; jas
hujan ponco; jeans biru; kaos; kemeja; lapisan pakaian jadi; pakaian dalam; pakaian denim; pakaian olah raga; pakaian
seragam; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; 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; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); rok; rompi;
sarung tangan; seragam; setelan jas; singlet; stoking; topi dan peci===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:19:54
540   EtiketDID2022036072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WERKUDARA NO. 4, KEL. WIROBRAJAN, KEC. WIROBRAJAN, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55252

PT. INAMAS SINTESIS TEKNOLOGI

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 :

: AMANDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : AMANDA = Aplikasi Pemantau Tanaman Anda
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:20:20
540   EtiketJID2022036073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN A UJUNG NOMOR 23 RT 007 RW 008 KELURAHAN KARTINI KECAMATAN
SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10750

ALBERTUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLUSI FISKAL ANALIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntan perpajakan; Akuntansi; Akuntansi perusahaan; Konsultan Pajak; Pembukuan perusaahan; Pengelolaan arsip

perpajakan; Pengelolaan informasi perpajakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:20:33
540   EtiketDID2022036074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Gajah RT. 002 RW. 001 Desa Gajahkumpul , Kabupaten Pati, Jawa Tengah,
59186

SUTOPO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-

rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; air garam untuk digunakan
dalam koktail; air garam untuk memasak; garam; garam beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak;
garam masala; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:22:09
540   EtiketJID2022036075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. WERKUDARA NO. 4, KEL. WIROBRAJAN, KEC. WIROBRAJAN, Kota
PT. INAMAS SINTESIS TEKNOLOGI
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Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55252
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 :

: INASTEK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : INASTEK = merupakan singkatan dari INAMAS SINTESIS TEKNOLOGI
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan komputer yang bersifat Perangkat Lunak sebagai Layanan (SaaS), yaitu hosting perangkat lunak komputer dan

layanan yang memanfaatkan perangkat lunak untuk diakses oleh, atau mengunduh oleh, atau digunakan oleh, orang lain di
bidang analisis bisnis, pengembangan strategi bisnis, analisis data, data besar, sistem pengujian, sistem pemodelan, sistem
dan layanan simulasi dan di bidang penerapan Internet of Things (IoT)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:24:34
540   EtiketDID2022036076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Berkedudukan di Crocodile House #07-00, No. 3, Ubi Avenue 3, Singapore 408857
CROCODILE INTERNATIONAL PTE LTD.

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 :

: CARTELO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Biru, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat rehabilitasi tubuh; Aparat dan peralatan latihan dan kebugaran; Bola kaki Amerika; Kerupuk Natal [kebaruan pesta];

Lilin mainan; Mainan ketangkasan; 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; Mesin
pachinko; Model die-cast; Pegangan untuk bat tenis meja; Pembungkus pegangan untuk alat pemukul bisbol; Permainan;
Permainan, mainan, barang-barang senam dan olahraga (kecuali pakaian, alas kaki dan matras), bantalan lutut (peralatan
olahraga); barang-barang pelindung (peralatan olahraga), bantalan sikut (peralatan olahraga), bantalan lutut (peralatan
olahraga), pelindung tulang kering (peralatan olahraga), pelindung tangan (peralatan olahraga); Permainan-permainan serta
alat-alatnya; alat-alat senam dan olahraga (kecuali perkakas-perkakasnya); perhiasan-perhiasan untuk pohon Natal.  (Games;
Pita/ikatan elastis; Tegakan pohon natal; Tenda mainan; Tongkat golf, tas golf, pemukul golf, aksesoris golf, yaitu,
perlengkapan golf yang digunakan untuk memperbaiki lubang di tanah, pasak kecil untuk penopang bola golf, penanda bola,
penutup tas golf, penutup kepala tongkat golf, sarung tangan golf, tempat bola golf, karpet latihan permainan golf; alat bantu
renang tiup untuk anak-anak; alat berkendara gelanggang; alat dan mesin bowling; alat pembuat sudut derajat ski; alat untuk
game; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan layar eksternal atau monitor; alat-
alat olahraga; ayunan; ayunan yoga; badminton racket strings; badminton uprights; balon; band pegangan untuk raket tenis
meja; bantalan bahu untuk sepak bola Amerika; bantalan dada untuk sepak bola Amerika; bantalan kaki untuk sepak bola
Amerika; bantalan lutut (peralatan olahraga); bantalan lutut untuk sepak bola Amerika; bantalan pelindung [bagian dari
pakaian olahraga]; bantalan siku untuk sepak bola Amerika; barang-barang olahraga dan senam (kecuali pakaian, matras,
alas kaki); baseball batting tees; bata bangunan mainan; berlatih jaring untuk baseball; binding ski; binding untuk ski air;
binding untuk ski lintas negara; bisbol; bisbol dan softball menggosok lumpur; blok bangunan [mainan]; bola golf; bola kaki;
bola karet; bola tenis meja; bola untuk permainan, meja bilyar, bola bilyar, tongkat bilyar dan perlengkapan bilyar lainnya, bola
golf, dudukan bola golf, penanda bola golf, peralatan untuk memproyeksikan bola permainan; bola voli; bola-bola; boneka
(dolls); boneka (puppets); boneka beruang; boneka mainan berkarakter; botol susu boneka; cawat olahraga dengan cangkir
pelindung bawaan untuk keperluan olahraga; cincin berenang; counter [cakram] untuk gim; dadu; dayung dan raket tenis meja;
dayung untuk ski selancar; diskus untuk olahraga; dumbbell; ekspander dada [berolahraga]; game backgammon; game
elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game portabel dengan layar kristal cair;
game ruang tamu; game tiup untuk kolam renang; gasing (mainan); gelembung sabun [mainan]; gemerincing untuk bayi; girdle
untuk sepak bola Amerika; gol untuk sepak bola Amerika; gym bayi; harness pendaki; harness untuk papan layar; jaket
renang; jaring kupu-kupu; jaring tenis; jaring tenis meja; jaring untuk olahraga; kaleidoskop; kamar boneka; kartu bingo; kartu
domino; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; karung tinju; kaset pegangan untuk raket tenis meja; kasing
yang disesuaikan untuk membawa tongkat pemukul bisbol; kendaraan mainan; kendaraan mainan yang dikendalikan dari
jarak jauh; kereta bola; kereta tas golf; kit model skala [mainan]; kok; kok badminton; kolam renang [artikel bermain]; kolam
renang mengapung udara; konfeti; kosmetik bermain anak-anak dari plastik; kosmetik mainan imitasi; kuda goyang; layang-
layang; layar kamuflase [artikel olahraga]; layar melempar bisbol; lonceng untuk pohon Natal; mainan; mainan *; mainan aksi
untuk buaian; mainan anak-anak dengan beberapa aktifitas; mainan baru untuk bermain lelucon; mainan baru untuk pesta;
mainan bayi; mainan dempul; mainan di luar ruangan; mainan lunak; mainan mewah dengan selimut kenyamanan yang
terpasang; mainan musik; mainan pendidikan; mainan remas; mainan ring untuk mandi bayi; mainan untuk hewan peliharaan;
mainan untuk mandi; mainan yang diisi kain/kapas; meja untuk tenis meja; memblokir kereta untuk sepak bola Amerika;

Halaman 800 dari 932



mengapung tiup untuk berenang; mesin ball pitching; mesin game untuk judi; mesin hiburan, otomatis dan dioperasikan
dengan koin; mesin permainan video; mesin pitching bisbol; mesin untuk latihan fisik; mesin video game arcade; model
mainan; monoskis; ornamen untuk pohon Natal, kecuali benda-benda iluminasi dan permen; overgrips untuk raket tenis meja;
pakaian boneka; pangkalan baseball; papan berenang; papan catur; papan luncur; papan seluncur salju; papan ski; papan
tubuh; pegangan untuk raket tenis meja; pelindung bahu ; pelindung dada (untuk penggunaan olahraga); pelindung dada
untuk baseball; pelindung dada untuk penggunaan olahraga; pelindung leher (untuk penggunaan olahraga); pelindung lutut
[artikel olahraga]; pelindung pergelangan kaki; pelindung siku [artikel olahraga]; pelindung tubuh untuk sepak bola Amerika;
pelindung wajah [artikel olahraga]; pemukul bisbol; pemukul bola untuk permainan; pengendali untuk konsol game; pengendali
untuk mainan; penutup berbentuk untuk binding ski; penutup berbentuk untuk raket tenis meja; penutup berbentuk untuk ski;
penutup kepala untuk raket tenis meja; penutup pelindung yang dipasang khusus disesuaikan untuk ski; perabot untuk rumah
boneka; peralatan bermain di luar ruangan untuk anak-anak; peralatan bola voli; peralatan dan aparatus game; peralatan golf;
peralatan latihan; peralatan olahraga; peralatan pelatihan tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan squash; peralatan
tenis; peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau
monitor; peralatan untuk senam; peralatan soft tennis, yaitu bola untuk soft tennis; perlengkapan permainan voli, yang terdiri
dari bola, jaring, garis lapangan dan peluit, dan perlengkapan permainan polo air yang terdiri dari bola, jaring dan peluit;
permainan catur; permainan dan alat-alat permainan; permainan gelang; permainan papan; permainan portabel dan mainan
yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; permainan sepak bola meja dalam ruangan; permainan, mainan dan alat
permainan, alat olahraga, dekorasi; perosotan (mainan); piring pitcher untuk baseball; piring terbang (mainan); pistol mainan;
pita senam ritmik; ponsel mainan; posting jaring tenis meja; puzzle; puzzle potongan gambar; quoits; raket; raket bulutangkis;
raket squash; raket tenis; raket tenis meja; rattles [mainan]; rem ski; robot mainan; roda roulette; rol untuk sepeda latihan
stasioner; rumah mainan anak-anak; sabuk angkat berat [artikel olahraga]; sabuk latihan pemangkas pinggang; sabuk
olahraga; sabuk renang; safety padding untuk badminton uprights; salju Globes; sarung tangan baseball; sarung tangan
baseball batting; sarung tangan batting [aksesoris untuk permainan]; sarung tangan golf; sarung tangan penangkap untuk
baseball; sarung tangan untuk game; sarung tangan untuk sepak bola Amerika; sarung tangan untuk ski air; sarung tinju;
sarung yang dirancang untuk papan selancar dan ski; sayap air; segel kulit [penutup untuk ski]; sepak bola; sepatu es; sepatu
roda; sepatu roda in-line; sepeda anak-anak (bukan fasilitas transportasi); sepeda latihan stasioner; sepeda roda tiga untuk
anak-anak untuk digunakan sebagai mainan; sepeda roda tiga untuk bayi [mainan]; ski; ski air; ski alpine; ski lintas negara; ski
roller; ski selancar; skibobs; skittles [game]; skuter [mainan]; slide [mainan]; sling shot [artikel olahraga]; string untuk raket; tali
(lompat tali, tarik tambang); tali pengikat jari; tali pengikat siku; target elektronik; tas dan sarung olahraga (untuk membawa
peralatan dan raket keperluan olahraga); tas disesuaikan untuk digunakan dengan peralatan olahraga; tas disesuaikan untuk
digunakan dengan perlengkapan olahraga; tas disesuaikan untuk ski; tas golf dengan atau tanpa roda; tas khusus disesuaikan
untuk peralatan olahraga; tas pembawa untuk papan ski air; tas yang dirancang khusus untuk ski; tas yang dirancang khusus
untuk ski dan papan selancar; tas yang disesuaikan untuk alat pemukul bisbol; tee golf; tempat tidur boneka; tepi papan ski;
tokoh mainan; tongkat hoki; tongkat pancing; tongkat pemukul golf; tongkat ski; tongkat ski untuk sepatu roda; topeng
[mainan]; topeng bisbol; topeng karnaval; topeng mainan; topeng penangkap untuk baseball; topi pesta kertas; trampolin; trek
balap mobil mainan; waterski===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:24:45
540   EtiketDID2022036077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1104, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong
SNOW MOUNTAIN TRADING LIMITED

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 :

: SCANDIA HOME & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keran; Kipas angin; LAMPU HIAS; Pembersih udara rumah tangga; Pendingin, listrik; Penyaring air minum; Tungku masak

[oven]; aparat dan instalasi memasak; bola lampu; downlight; freezer; instalasi kamar mandi; kap lampu; kiln furniture
[penopang]; kompor; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; lampu Natal, selain lilin; lampu akuarium; lampu jalan; lampu
lampu; lampu langit-langit; lampu pijar; lampu sorot; mesin kopi; pemanas kamar mandi; pemanas kipas; pemegang kap
lampu; pendingin instalasi; pengering rambut; pengering tangan; penyaring udara untuk ruangan; peralatan kamar mandi;
peralatan memasak, listrik; peralatan untuk air desinfektan; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; roaster kopi; saringan
untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; unit AC===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:27:20
540   EtiketDID2022036078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG MENARA DUTA LANTAI 3 WING B, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9,
DESA/KELURAHAN SETIA BUDI, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA
SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, 12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12910

PT SINTESA DUTA SEJAHTERA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GSH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman untuk keperluan pengobatan; Sediaan-sediaan farmasi; losion untuk keperluan farmasi; pil antioksidan; pil

pelangsing; sediaan farmasi; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk perawatan kulit;
sediaan medis untuk tujuan pelangsingan; sediaan vitamin; serum; suplemen tambahan nutrisi dan diet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:32:34
540   EtiketDID2022036079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karang Tinggal Dalam No. 13
Cipedes, Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat

JIMMY ALFIANDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GALDY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kelom; Mantel; alas kaki; flat balet [sepatu flat]; kaos kaki; pelindung kaki; sandal; sandal hak tinggi; sandal selop; sepatu;

sepatu bot kerja untuk industri; sepatu hak tinggi; sepatu kerja; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu tahan air; tali sepatu;
terompah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:32:53
540   EtiketDID2022036080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 102, No.1, Sanhe Road, Pengxi, Lianbian, Baiyun District, Guangzhou,
Guangdong, China

Guangzhou YongSheng Investment Consulting 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 :

: LUKISAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursi pijat; Peralatan microdermabrasion; Peralatan untuk memijat mata; Pistol pijat listrik; aparatur bungkus pijat panas;

aparatus untuk memijat dengan getaran; pemijat kaki; pemijat kulit kepala; pemijat kulit kepala, dioperasikan dengan baterai;
peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat estetika, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan
pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:38:41
540   EtiketDID2022036081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 102, No.1, Sanhe Road, Pengxi, Lianbian, Baiyun District, Guangzhou,
Guangdong, China

Guangzhou YongSheng Investment Consulting Co., Ltd.

Halaman 802 dari 932



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 :

: UBALANCE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); ekspander[berolahraga]; langkah aerobik; lompat tali; mesin

langkah aerobik; mesin untuk latihan fisik; pelindung lutut [artikel olahraga]; pendukung atletik pria [artikel olahraga]; peralatan
pelatihan tubuh; sabuk latihan pemangkas pinggang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:43:59
540   EtiketDID2022036082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Joyo Agung Merjosari Malang, Kel. Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang, Jawa Timur

Koperasi Pondok Pesantren Bahrul Maghfiroh

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MBM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikan (dalam bentuk) batangan; Jeli; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas;

Manisan buah; Mozarella; Sediaan biji-bijian; Sediaan sayuran; Selai; Sosis; Yoghurt; agar-agar*; bakso; buah kaleng atau
botol; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; daging; keju; keripik;
sayuran yang dikalengkan; susu; telur ayam; unggas, tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:48:36
540   EtiketDID2022036083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 102, No.1, Sanhe Road, Pengxi, Lianbian, Baiyun District, Guangzhou,
Guangdong, China

Guangzhou YongSheng Investment Consulting 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 :

: LUKISAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk membangun otot perut (barang-barang olahraga); ekspander[berolahraga]; langkah aerobik; lompat tali; mesin

langkah aerobik; mesin untuk latihan fisik; pelindung lutut [artikel olahraga]; pendukung atletik pria [artikel olahraga]; peralatan
pelatihan tubuh; sabuk latihan pemangkas pinggang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:48:40
540   EtiketJID2022036084

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MUWARDI 2 NO.5B RT/RW 000/000 KEL. GROGOL KEC. GROGOL
PETAMBURAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. TRI MULIA BERSAUDARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: IEBNAG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KREM DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten

audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Toko
minuman online; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:49:05
540   EtiketJID2022036085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEMBAAN TENGAH BLOK B-57 RT OO1 RW 007 KEL. BUBUTAN, KEC.
BUBUTAN, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60174

DEA LUCIA DARMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KALMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe-restoran dan layanan kafetaria;

layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kopi dan bar teh; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering
dan bar melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:49:35
540   EtiketDID2022036086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SUNIA NEGARA NO.27 DENPASAR, BR/LINK SAKAH, RT.000, RW.000, KEL.
PEMOGAN, KEC. DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR, Kota Denpasar, Bali,
80221

MARTIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COOLPACK + LOGO ( logo coolpack )
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru laut; Biru muda; biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan kimia pengawet makanan; bahan kimia tambahan untuk makanan; bahan kimia yang digunakan sebagai bahan dan

aditif dalam industri makanan, suplemen makanan dan minuman; bahan pengawet kimia untuk industri makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:49:55
540   EtiketDID2022036087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1104, Wilson House, 19-27 Wyndham Street, Central, Hong Kong
SNOW MOUNTAIN TRADING LIMITED

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 :

: SCANDIA HOME & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; Kantong; Kantong, dari bahan kulit, untuk pengemasan; Kulit

binatang berbulu; RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; TEMPAT DUDUK LIPAT
BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tas berpergian dari kulit; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian;
Tempat kartu [dompet]; Tongkat; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; dompet; dompet saku; dompet, bukan dari logam
mulia; hiasan kulit untuk furnitur; kain pelana untuk kuda; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong alat dijual
kosong; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja; katup kulit; kerangka tas tangan; koper; koper [bagasi]; koper
berpergian; koper kecil; kulit untuk furnitur; payung; payung matahari; pegangan koper; pegangan tongkat; pelana kuda;
penutup furnitur dari kulit; penutup mulut untuk hewan; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel
pendaki gunung; tali kekang; tali untuk peralatan tentara; tas; tas belanja beroda; tas jala untuk belanja; tas kecil penyimpan
surat dan dokumen; tas pakaian untuk berpergian; tas permainan [aksesoris berburu]; tas tangan; tas untuk berkemah; tempat
alat musik; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk
tongkat jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 17:54:46
540   EtiketJID2022036088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TEGALAN RT002 RW001, GUNTING, WONOSARI, KLATEN, Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah, 57473

MUHAMMAD HABIB ALIM MAKSHUM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JASATURNITIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna hijau muda dan Warna Navy
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 pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa publikasi buku;
Membuat publikasi seperti majalah, buku, koran, dan sebagainya siap untuk penerbitan, menjangkau mereka untuk membaca,
(termasuk penyediaan jasa tersebut melalui jaringan komunikasi global; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa penulisan
naskah; jasa penulisan naskah, studio film (movie); jasa yang menampilkan buku, majalah, surat kabar, buletin, manual, blog,
jurnal, dan publikasi lainnya melalui situs web dan aplikasi komputer; jasa-jasa penerbitan buku; penerbitan dan pengeditan
buku, surat kabar, dan terbitan berkala; pengeditan buku; pengeditan buku dan publikasi elektronik; pengeditan foto;
pengeditan jurnal; pengeditan majalah; pengeditan materi cetak dan teks; pengeditan materi cetak dan teks, selain teks
publikasi; pengeditan publikasi; pengeditan teks; pengeditan teks tertulis; pengeditan teks tertulis, selain teks publikasi;
pengeditan teks, selain teks publikasi; proofreading naskah; publikasi dan pengeditan buku; publikasi dan pengeditan majalah;
publikasi dan pengeditan materi cetak dan teks, selain teks publikasi; publikasi dan pengeditan materi cetak, buku, surat kabar
dan majalah, selain untuk tujuan periklanan; publikasi dan pengeditan surat kabar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 18:03:02
540   EtiketDID2022036089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INSPIRASI KARYA SEJAHTERA

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 :

: BALILIKER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
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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 beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan
dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); 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; 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 (air
dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman
Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; 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-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 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 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 berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk rasa campuran buah beri; 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; Porter (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]; Stout
(tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; 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 dari mata air, non obat; 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 (sejenis minuman beralkohol); ale jahe kering; 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 "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam
wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir hitam; 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 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 [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk
anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; 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); 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; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi
(minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); 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
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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 (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus
mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman];
jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha
(bir); 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 sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; 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 anggur, tanpa fermentasi; 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 biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan
dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula aren ditambah
susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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, tanpa alkohol; 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 Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman
es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman es buah; minuman es buah durian; 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 ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus
ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem;
minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman 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-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 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 bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda;
minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa
alkohol mengandung daging buah; 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 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 berbuih; pembuat bir
untuk pembuatan bir; porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; 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 minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan untuk
membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan untuk membuat minuman
tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam sediaan
minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam
sediaan minuman ringan; 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
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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

25/05/2022 18:03:17
540   EtiketDID2022036090

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG MENARA DUTA LANTAI 3 WING B, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9,
DESA/KELURAHAN SETIA BUDI, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA
SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, 12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12910

PT SINTESA DUTA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GSH
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim untuk pemutih kulit; Sabun Mandi; Sabun mandi; Sabun penghilang bau badan; Sediaan tabir surya; Sediaan-

sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel pijat, selain untuk keperluan medis; krim kosmetik; krim pemutih kulit; losion
kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; sabun mandi; sabun mandi*; sabun-sabun; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih badan; sediaan perawatan kuku; sediaan tabir surya;
susu pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 18:10:20
540   EtiketDID2022036091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INSPIRASI KARYA SEJAHTERA

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 :

: BALILIKER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
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;
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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
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); saos sari tape untuk memasak (angciu); 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

25/05/2022 18:19:17
540   EtiketDID2022036092

730 Nama Pemohon : BAMBANG
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Alamat Pemohon : Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HI PRO PIPE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pipa HDPE (High density polyethylene); Pipa PP (polypropylene); Pipa PPR (PolyPropylene Random); Pipa PVC (Polivinil

klorida); Pipa Plastik; Pipa pembuangan bukan dari logam; Pipa tekanan atas bukan dari logam; katup air-pipa, bukan dari
logam atau plastik; pipa air, bukan dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa kaku dari polypropylene untuk
bangunan; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; pipa saluran yang terbuat
dari beton, gerabah atau batu pasir; sambungan pipa non logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 18:20:11
540   EtiketDID2022036093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INSPIRASI KARYA SEJAHTERA

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 :

: LIKERBALI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan
dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); 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; 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 (air
dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman
Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; 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-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 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 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
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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 berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk rasa campuran buah beri; 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; Porter (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]; Stout
(tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; 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 dari mata air, non obat; 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 (sejenis minuman beralkohol); ale jahe kering; 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 "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam
wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir hitam; 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 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 [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk
anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; 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); 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; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi
(minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); 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 (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus
mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman];
jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha
(bir); 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 sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; 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 anggur, tanpa fermentasi; 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 biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan
dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula aren ditambah
susu, krim keju dan gula aren bakar; 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 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, tanpa alkohol; 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
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yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman
es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman es buah; minuman es buah durian; 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 ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus
ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem;
minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman 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-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 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 bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda;
minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa
alkohol mengandung daging buah; 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 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 berbuih; pembuat bir
untuk pembuatan bir; porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; 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 minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan untuk
membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan untuk membuat minuman
tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam sediaan
minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam
sediaan minuman ringan; 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

25/05/2022 18:20:42
540   EtiketDID2022036094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pusat Pasar No.101, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212
Ervina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MsVin's dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih dan warna lainnya dalam satu kesatuan
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 18:22:34
540   EtiketDID2022036095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir kertas atau plastik; Sedotan minum dari plastik; botol air plastik yang dapat digunakan kembali; botol air plastik

yang dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air plastik, kosong; botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol
plastik; botol-botol plastik; gelas kertas atau plastik; gelas plastik; mug plastik; pengaduk plastik yang dapat digunakan kembali
untuk minuman; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 18:24:21
540   EtiketDID2022036096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kapling I, RT. 004/RW. 006, Kel. Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota
Pekanbaru, Riau, 28289

BAMBANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPERINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih , Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cangkir kertas atau plastik; Sedotan minum dari plastik; botol air plastik yang dapat digunakan kembali; botol air plastik

yang dapat digunakan kembali dijual kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik, kosong;
botol plastik untuk kemasan; botol, khususnya botol plastik; botol-botol plastik; gelas kertas atau plastik; gelas plastik; mug
plastik; pengaduk plastik yang dapat digunakan kembali untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 18:28:44
540   EtiketDID2022036097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INSPIRASI KARYA SEJAHTERA

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 :

: LIKERBALI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
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
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(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
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
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(minuman beralkohol); sangria (minuman beralkohol); saos sari tape untuk memasak (angciu); 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

25/05/2022 18:36:00
540   EtiketDID2022036098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 501, 2-7-7, Komagome Toshima-Ku, Tokyo, 170-0003, Japan
Fuji International Enterprises

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 :

: IWADE STRAIN 101
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 : ===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; Sayuran dan buah olahan; Sediaan jamur; buah-buahan, dikeringkan; ekstrak jamur untuk
keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; jamur kering yang bisa dimakan; jamur, diolah; jamur, kering; sayuran
yang dikeringkan dalam bentuk bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 18:36:53
540   EtiketDID2022036099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INSPIRASI KARYA SEJAHTERA

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 :

: LUWAKLIKER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan
dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); 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; 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 (air
dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci;
Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman
Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; 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
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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-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 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 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 berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk rasa campuran buah beri; 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; Porter (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]; Stout
(tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; 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 dari mata air, non obat; 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 (sejenis minuman beralkohol); ale jahe kering; 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 "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam
wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir hitam; 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 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 [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk
anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; 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); 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; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi
(minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); 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 (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus
buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus
mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman];
jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan ragi bir; kiwicha
(bir); 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 sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan;
konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass [minuman tanpa-alkohol]; 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 anggur, tanpa fermentasi; 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 biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan
dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula aren ditambah
susu, krim keju dan gula aren bakar; 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;
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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 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, tanpa alkohol; 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 Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman
es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah; minuman es buah; minuman es buah durian; 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 ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus
ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem;
minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman 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-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 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 bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda;
minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa
alkohol mengandung daging buah; 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 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 berbuih; pembuat bir
untuk pembuatan bir; porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; 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 minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan untuk
membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan untuk membuat minuman
tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air kelapa; serbuk digunakan dalam sediaan
minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam
sediaan minuman ringan; 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===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Celadon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Dark blue, copper gold, white
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;
Penyewaan kantor, real estate, dan apartemen; jasa penyewaan bangunan/gedung untuk hunian permanen; pengelolaan
gedung===
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EMIRITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGM BEAUTY GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NGM BEAUTY GLOW : Kecantikan yang bersinar dari produk kosmetik NGM
591 Uraian Warna : Merah muda dan 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; 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
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kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan
pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan
minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat
(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]; 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; 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; 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; kaus kaki diresapi dengan krim
pelembab 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 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; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan
kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
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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 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 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; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan
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 dan tisu yang diresapi dengan sediaan
kosmetik dan losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi
pelembab; perekat 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 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); 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 bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
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dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu
kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk 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

25/05/2022 18:48:12
540   EtiketDID2022036102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Lingkar Luar Barat Kav. 35-36, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INSPIRASI KARYA SEJAHTERA

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 :

: LUWAKLIKER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
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
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
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(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); saos sari tape untuk memasak (angciu); 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

25/05/2022 18:55:13
540   EtiketDID2022036103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Beverly Extension Blok U No. 19 RT/RW. 008/028, Kel. Belian, Kec. Batam
Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

ILHAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAKEBAR LI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Buah bersalut gula; Buah yang dilapisi gula;

Campuran kacang panggang; Hasil produksi susu; Hasil-hasil produksi susu; Irisan-irisan susu (Keju); Jeli, selai, kolak
(compotes); Kacang ditaburi gula; Kacang hijau panggang; Kacang mete panggang; Kacang panggang; Keju kocok; Keju krim
untuk makanan pencuci mulut; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Krim asam (pengganti); Krim buatan, yaitu
krim dengan bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim
kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok
bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping; Krim kocok untuk topping yang bukan
berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim susu; Krim untuk minuman [produk susu];
Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai
berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar
susu); Lemak coklat; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci
mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji
yang berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu;
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 kombinasi buah dan selai kacang; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai
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pengganti susu; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak;
Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan dasar sayuran, buah-buahan,
protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar susu; Olesan berbahan dasar telur; Olesan hazelnut (kacang);
Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Pastry isi daging; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah
Lemak; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan
minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Sayuran pengganti untuk krim; Sediaan kacang;
Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-buahan; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar
kacang; Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu
dan produk susu; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu kacang kedelai; Susu kedelai; Susu kocok;
Susu protein; Taburan buah untuk digunakan pada es krim; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi
berbahan dasar buah untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; almond (kacang) panggang; almond
(kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; bahan pengganti susu; bahan-bahan produk olahan susu untuk
membuat roti; bahan-bahan susu untuk membuat roti; blancmange [makanan penutup berbahan dasar krim]; bubuk keju;
bubuk susu; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan yang
terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi,
kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; chestnut, dipanggang; clotted
cream (krim padat); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi;
hasil produksi susu soya; hazelnut (kacang) panggang; isian buah untuk roti dan kue; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan;
kacang almond, ditumbuk; kacang ditaburi gula; kacang mede asin; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang oven;
kacang panggang; kacang, diolah; keju; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju dicampur; keju susu
kambing; kismis; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar sayuran; krim
buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim keju; krim kopi;
krim makanan pencuci mulut; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau
lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim pencuci mulut; krim segar; krim senyawa (compound cream) (krim yang terbuat
dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer berbahan utama susu; krimer
bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; krimer tanpa kandungan susu; lemak kakao; lemak
kakao untuk makanan; macadamias panggang; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan penutup dibuat
terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan penutup terbuat dari produk
susu; makanan penutup terbuat dari susu; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup yang
dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan ringan berbahan dasar kacang; mentega susu; minuman
berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah
krim keju dan gula aren  bakar; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; olesan (spreads) margarin dan
lemak; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar sayuran; olesan berbahan dasar susu; olesan berbasis buah;
olesan buah; olesan keju; olesan lemon; olesan nabati; olesan terbuat dari minyak nabati; panna cotta [makanan penutup
berbahan dasar krim]; pecan panggang; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan,
termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati;
pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang digunakan sebagai pengganti susu; produk
berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti makanan; produk olahan hasil susu berbahan
pengganti susu; produk susu; produk susu bebas laktosa; produk susu nabati; saus kacang; saus keju; sediaan macadamias
(kacang-kacangan), siap sedia; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai buah; selai ceri;
selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; 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; semifreddo
panna [makanan penutup berbahan dasar semi-whipped krim]; smetana [krim asam]; susu; susu almon; susu almond untuk
keperluan kuliner; susu beras untuk digunakan sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu
bubuk kedelai; susu bubuk kering (selain untuk bayi) di kelas ini; susu bubuk*; susu bubuk, selain untuk bayi; susu dan produk
hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan sereal; susu domba;
susu gandum; susu kacang; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu;
susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kental; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum,
kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman,
sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-buahan; susu organik; susu sapi; susu yang berasal dari hewan;
susu yang berasal dari tumbuhan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; telur, susu, dan produk susu;
topping bruschetta; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang;
topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping
dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan penutup,
gula-gula, pastry dan produk roti; topping kacang; topping krim untuk makanan pencuci mulut; topping untuk makanan yang
terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:05:09
540   EtiketDID2022036105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Lot Perum Daan Mogot Baru, RT/RW: 007/017, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840

FREDY NENJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVAPREM + LOGO JV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bingkai foto; kurung bingkai foto===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:06:41
540   EtiketJID2022036106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P CANDRAMIDI GG. WAK DALEK NO 4-D RT 002/009, KEL. SUNGAI
BANGKONG KEC. PONTIANAK KOTA, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 78116

INDAH PURNAMASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SJB + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hijau, Biru, Oranye, Pink, Hitam
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: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta
gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:09:51
540   EtiketDID2022036107

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Lot Perum Daan Mogot Baru, RT/RW: 007/017, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840

FREDY NENJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVAMEN + LOGO JV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LAMPU HIAS; lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:10:17
540   EtiketDID2022036108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Beverly Extension Blok U No. 19 RT/RW. 008/028, Kel. Belian, Kec. Batam
Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

ILHAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAKEBAR LI
Merek Kata

Halaman 824 dari 932



566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Baozi (roti isi); Biscotti; Bubuk untuk membuat roti; Buttermilk

Pancakes; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar
tepung]; Donat berlubang; Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti); Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan
makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Kue Berry Bell Trimit; Kue Choco Chip; Kue Gulung; Kue Pia; Kue
daging; Kue nanas; Kue pastei; Kue pisang; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan yang mengandung tepung; Makanan,
makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman cokelat; Minuman karamel; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Pizza (roti); Pretzels
(kue); Produk kue dan kembang gula; Roti Denmark; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya
Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bun dengan selai; 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 panggang di suguhkan dengan
saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; 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; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan
berbahan dasar coklat; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih
gandum; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung, roti, ragi,
pastri (kue-kue); adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan pastry yang sudah digulung; adonan puff pastry
(roti); adonan roti; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki); biskuit mentega kecil; burger kedelai [roti sandwich]; burger keju [sandwich];
campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran pastry; 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; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); chapati [roti tidak
beragi]; churros; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat;
cokelat yang mengandung susu; custard [makanan penutup panggang]; dekorasi gula untuk kue; donat; es kopi; es krim; es
teh; focaccia [roti]; fondant digulung; gandum, diolah; gula gula untuk menghias kue; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula buah;
gula-gula untuk produk yang dipanggang; hidangan pasta; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar
custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; kue
almond; kue basah; kue beras; kue buah; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue es krim; kue gandum; kue gulung telur;
kue kastangel; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue pastry; kue persik; kue potong; kue pretzel; kue tar
cokelat; kue untuk makanan ringan; kue, biskuit, kue kering; 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; makanan ringan
berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan
ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbasis sereal; makanan siap saji
berbahan dasar mie; makanan yang dipanggang; matzo [roti tak beragi]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung
susu; minuman cokelat; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman kopi dengan campuran susu; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; pai; pandoro [roti
ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih); parfaits (hidangan
penutup); pasta telur; pastilles [gula-gula]; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; permen tongkat; piadina [roti datar];
pizza; pizza segar; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk es krim; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi;
produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; 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 bluder; 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 dari
tepung beras; 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 kukus yang diisi dengan kacang merah; roti
maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba
dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong
[roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*;
sandwich burger daging sapi; sandwich es krim; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan minuman kakao;
sediaan minuman kopi; shortcrust pastry (kue); sirup maple [pemanis alami]; souffle coklat; sourdough (roti); stik roti; taburan
untuk menghias kue; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi;
tepung gandum yang dipanggang; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; wafer es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:14:21
540   EtiketDID2022036109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Lot Perum Daan Mogot Baru, RT/RW: 007/017, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840

FREDY NENJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan

Halaman 825 dari 932



Nama Merek : JAVAFIT + LOGO JV
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===LAMPU HIAS; lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:19:39
540   EtiketJID2022036110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Beverly Extension Blok U No. 19 RT/RW. 008/028, Kel. Belian, Kec. Batam
Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau

ILHAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ryan Hartono S.E., S.H.
Jalan Utan Kayu Raya No. 65  Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAKEBAR LI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan

manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi urusan bisnis waralaba; Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran;
Agen penjualan; Agen-agen Penjualan Elektronik; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Booth penjualan minuman
ringan serta makanan; DEPARTMENT STORE; Distributor; Eceran dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; Gerai
penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-jaringan
komputer; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa administrasi bisnis dan pengelolaan akun;
Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran,
jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan
dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa konsultasi usaha
yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan
pengolahan makanan dan minuman; Jasa manajemen waralaba; Jasa pemasaran internet; Jasa pemesanan secara online
dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan orang lain, dari
berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang itu dari outlet grosir, toko
eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs web barang dagangan umum
dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa penjualan; Jasa penjualan eceran;
Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang;
Jasa penjualan melalui online (internet); Jasa penjualan minuman bubble; Jasa penjualan minuman dengan pearl; Jasa
penjualan minuman dengan topping Boba; Jasa penjualan minuman jelly; Jasa penjualan minuman kopi; Jasa perantara
komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk
membeli barang; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa stand
penjualan makanan dan minuman; Jasa toko; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman
secara online; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan
strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan
statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan;
Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir
pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan
penjualan eceran produk roti; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan
ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Layanan ritel department store;
Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan
layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel online; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan
pameran; Manajemen Usaha; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Memberikan informasi
kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Menyelenggarakan
pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Pemasaran digital; Pemasaran melalui media elektronik; Pengadaan, manajemen,
inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); 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
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

Halaman 826 dari 932



(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 dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran,
pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Perencanaan
dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; Periklanan melalui media
elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua
industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Promosi, periklanan dan pemasaran
situs online; Saran manajemen pemasaran; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko kue; Toko kue online; Toko
makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; 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
roti online; Toko yang menjual kue; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi bisnis; administrasi
franchise (waralaba); administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi
dan pemasaran penjualan; bantuan administrasi bisnis; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan dalam
manajemen bisnis komersial waralaba; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis
di bidang waralaba; bantuan pemasaran; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial
perusahaan; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa agen ekspor; jasa agen impor-ekspor barang; jasa
analisa penjualan; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distributor grosir untuk
makanan dan minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa informasi penjualan, bisnis dan promosi; jasa
kliping berita iklan secara daring (online) melalui jaringan komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis
dan manajemen personalia; jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa marketing melalui berbagai media,
termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang restoran;
jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan dan publisitas; jasa penjualan makanan
atau minuman yang dioperasikan dengan memasukkan koin untuk mengeluarkan minuman atau makanan yang dipilih; jasa
penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang baik secara langsung maupun online;
jasa penjualan makanan dan minuman yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan melalui sistem berbasis web dan portal
online di bidang perdagangan konsumen dan bisnis (consumer-to-business); bagi konsumen untuk masuk, mengatur dan
mengubah profil pembayaran dan pengiriman serta bagi penjual untuk masuk, mengatur dan mengubah daftar produknya;
jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa
penjualan secara online; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa
penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan,
pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa promosi
penjualan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi
konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa organisasi dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk
tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; konsultasi administrasi bisnis; konsultasi bisnis pemasaran;
konsultasi periklanan dan pemasaran; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan grosir untuk minuman
non-alkohol; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan
dan promosi penjualan; layanan informasi bisnis di bidang analitik data
yang berkaitan dengan demografi pemasaran
dan pelacakan perilaku pembelian konsumen; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
waralaba; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
pengoperasian waralaba; layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan
manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen pameran dagang; layanan pemasaran online;
layanan pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan periklanan bisnis
yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel disediakan oleh toko roti;
layanan ritel untuk makanan dan minuman; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan
dengan makanan dan minuman; layanan telemarketing; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat
minuman; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir yang menampilkan minuman
non-alkohol; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan
bahan makanan; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan waralaba dalam bentuk memberikan
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang
menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba;
manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk bisnis dan individu; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;
manajemen bisnis, administrasi dan layanan informasi; manajemen dan administrasi bisnis; manajemen dan administrasi
proyek bisnis; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi
dan kedai yang menjual makanan ringan; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui
jaringan komputer global; melakukan pameran dagang; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan
bantuan dalam pengelolaan kegiatan bisnis; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; memberikan
informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman; mempromosikan dan melakukan
pameran dagang; mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis para profesional dari industri gula dan kue yang
disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang
produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan acara
promosi dan pemasaran; mengatur dan melakukan pameran dagang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi
untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan melakukan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur dan
melakukan pameran pameran dagang; mengatur pameran bisnis; mengatur pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan
komersial; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-
acara untuk tujuan bisnis; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; menyediakan bantuan
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pemasaran terkait dengan waralaba; menyediakan informasi gigi di bidang e-commerce; menyediakan layanan konsultasi dan
jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan
komersial; menyediakan layanan penelitian kuesioner dan informasi tentang hasil penelitian kuesioner; menyelenggarakan
pameran dagang virtual secara online; menyelenggarakan pameran-pameran dagang dan/atau pameran-pameran untuk
tujuan bisnis atau iklan; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran
(expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; menyiapkan dan mengatur pameran produk untuk perusahaan industri
dan komersial; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan;
organisasi pameran dagang; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran
dagang untuk tujuan periklanan; organisasi pameran dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk
bisnis atau iklan; pameran dagang; pemasaran internet; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs
jaringan online; pemasaran media sosial; pemasaran online; pemasaran promosi; pemasaran toko; pemasaran, riset pasar
dan analisis pasar; pemodelan untuk iklan atau promosi penjualan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan
untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis,
pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; pengaturan transaksi
komersial untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial,
untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengelolaan akun penjualan;
pengelolaan periklanan; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; penyediaan informasi dan layanan
konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-
commerce; penyediaan pasar daring (market online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar
online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyelenggaraan pameran untuk tujuan iklan; penyelenggaraan pameran
untuk tujuan komersial; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; perencanaan dan pelaksanaan
pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan,
pengembangan dan implementasi strategi pemasaran; periklanan dan pemasaran; periklanan pemasaran langsung;
periklanan, pemasaran, riset pasar; promosi penjualan; promosi penjualan untuk pihak ketiga; promosi, iklan, dan pemasaran
situs web online; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas dan
layanan promosi penjualan; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba,
keanggotaan; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pemasaran; saran bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; saran dan konsultasi bisnis terkait dengan
waralaba; sponsor promosi pameran dagang; stan penjualan kue-kue; stan penjualan minuman; stan penjualan roti-roti;
strategi pemasaran konten; toko; toko grosir; toko online; toko roti; toko yang menjual botol-botol minuman; transaksi
komersial secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:20:19
540   EtiketDID2022036111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, TBK, PT. PURINUSA EKAPERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENVILO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas; Kertas India; Kertas Jepang; 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 higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan
menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; Kertas termal;
Kertas untuk menyerap minyak dapur; Label kertas; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau
sudut; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas untuk memasak; Map Kertas; amplop kertas untuk
kemasan; barang-barang dari kertas; folder kertas; gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan
kertas untuk printer; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kemasan wadah
kertas; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas belanjaan; kertas beras *; 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 daur ulang; kertas dekoratif
dicetak; kertas dilaminasi; kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; 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 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 take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan barang; 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 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 pemeriksaan; kertas pencetak foto; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas
penyerap; kertas perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan kertas
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karbon untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak
salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas seni; kertas sensitif panas; kertas serat; kertas serat kayu; kertas
setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil]; kertas surat; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan
panas; kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak
dilapisi untuk pencetakan; 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 perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri
seni grafis; kertas untuk fotokopi; kertas untuk keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas
untuk memasak; 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 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; kohzo-gami [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; label kertas atau karton; lembaran
kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat;
notebook kertas; notebook kertas kosong; sampul dokumen dari kertas; sampul laporan kertas; tatakan gelas dari kertas;
tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; transfer kertas dengan setrika===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:20:40
540   EtiketDID2022036112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tropical Garden Boulevard Blok TG 7 No.11, Kota Bekasi, Jawa Barat
Benedict Remard, SH, MKn

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GENE GLOW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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; 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 padat untuk rias
wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik;
Deodorant stick; Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel untuk keperluan kosmetik; Hyaluronic
serum; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan
pelembab wajah.; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; 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; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pelembab
(kosmetik); Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Maskara; Masker Wajah;
Masker pelembab kulit; 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; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk
bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Penguat kuku dan
pembersih cat kuku; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik
yang sudah dilembabkan; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna dan cat rambut;
Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; 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 Kecantikan (kosmetik); Sabun cair wajah;
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;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan
mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewarna 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; Semprotan pelembab wajah; 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; Tempat lipstik; Tisu deodoran; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air
parfum; bahan pewarna rambut; 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;
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bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk bedak
wangi untuk keperluan kosmetik; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran pembersih wajah; colognes, parfum dan kosmetik;
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); 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; ekstrak bunga [parfum]; gel kosmetik; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kit
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata
rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah,
penyamar noda pada wajah; 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; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik dan make-up;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pembersih tubuh; 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 dan gel
kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dasar bedak; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); 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, minyak dan susu untuk tubuh, sabun
mandi, gel, minyak, susu dan garam; lipstik; losion susu matahari kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; lotion pelembab [kosmetik]; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak;
make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; maskara; maskara rambut; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh;
masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker
wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; palet perona mata; parfum; parfum
cair; parfum dan cologne; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung
obat; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran
pribadi; pensil alis; pensil eyeliner; pensil mata kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter);
perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk digunakan
pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau
gel [kosmetik]; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna
rambut; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sabun deodoran; sabun krim tubuh; sabun
pengelupasan untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; 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-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sampo
untuk rambut manusia; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; 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 kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; 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 dan sun block tanpa
obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-
sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut
bahan-bahan pemeliharaan gigi; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang mengandung ekstrak batu
permata; 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; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
pembersih wajah; tempat lipstik; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat;
toner wajah; toner wajah kosmetik; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk; wewangian dan wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian,
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wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:23:14
540   EtiketDID2022036113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinarmas Land Plaza Tower 2 Lantai 9, Jl. MH Thamrin No. 51, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT. PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, TBK, PT. PURINUSA EKAPERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INSPIRA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas; Kertas India; Kertas Jepang; 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 higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan
menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; Kertas termal;
Kertas untuk menyerap minyak dapur; Label kertas; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan atau
sudut; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat tulis; Lembaran kertas untuk memasak; Map Kertas; amplop kertas untuk
kemasan; barang-barang dari kertas; folder kertas; gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan
kertas untuk printer; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; kantong kertas; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas];
kemasan wadah kertas; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas beras *; 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 dekoratif dicetak; kertas dilaminasi;
kertas dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; 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 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
take-out untuk makanan; kertas karton untuk mengirimkan barang; 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 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
pencetak foto; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas perak; kertas perkamen;
kertas plastik; 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
seni; kertas sensitif panas; kertas serat; kertas serat kayu; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil];
kertas surat; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas tempel; kertas termal dilapisi; kertas termal
dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; 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 perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk fotokopi; kertas untuk
keperluan rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk memasak; 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 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; kohzo-gami [kertas
yang terbuat dari kertas mulberry]; label kertas atau karton; lembaran kertas [alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap
untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat; notebook kertas; notebook kertas kosong; sampul dokumen
dari kertas; tatakan gelas dari kertas; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; transfer kertas dengan setrika===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:27:14
540   EtiketDID2022036114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bubulak, RT/RW: 001/009, Kel/Desa : Laladon, Kec: Ciomas, Kab. Bogor,
Prov. Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Muhammad Bhakti Ramadian Syah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Samoic + Logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Blus jumbo (pakaian); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun,

rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cawek
(Ikat Pinggang/Sabuk); Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana jeans; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana sepak bola Amerika; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra;
Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak; Kaos kaki bayi;
Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos t-shirt; Kemeja (lengan pendek); Kemeja
Hawaii; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kun (Rok Bagian Bawah); Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; 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 dinas seragam; Pakaian luar; Pakaian
seragam olahraga panahan; 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, 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); Pelindung telinga [pakaian]; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos
kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki;
Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Selepe (Ikat
Pinggang Dari Logam); Setagen (Ikat Pinggang); 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; bagian depan kemeja; baju kaos (t-
shirt); band leher [bagian dari pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan
pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; 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 boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana formal; celana hujan; celana jas; 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 olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa;
celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang
longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang
dewasa; celana panjang untuk pria; celana pelangsing anti selulit; celana 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 bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek keringat; celana pendek rugby;
celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tinju; celana pendek untuk berenang; celana
pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof;
celana renang; celana santai; celana snowboard; celana stretch; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur;

Halaman 832 dari 932



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; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi; dasi (pakaian);
dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gussets [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]; hakama [rok lipit
untuk kimono formal]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; 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; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket denim;
jaket empuk; jaket jas; 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 rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket
snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; 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; 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; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; kantong untuk pakaian; 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 replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos singlet; kaos, celana pendek dan kaus kaki American
football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; 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 otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas;
kemeja-jacs; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; kostum rakyat [pakaian];
kutang wanita; lacak jaket; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di
atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; mantel rok; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau
bergulat; menjalankan jas; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan
rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa;
pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian
formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian kering;
pakaian kertas; pakaian kucing; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian
pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis
atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang
one-piece; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; 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 wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; 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 mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; replika celana pendek 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; sabuk kulit [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; setelan celana untuk wanita;
setelan jas; setelan pakaian formal wanita; setelan rok; tali celana; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas
[pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:39:19
540   EtiketDID2022036116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 210 Kiyosawa, Oyabe-shi, Toyama-ken 932-0112
GOLDWIN INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Willy Isananda Tunggal S.H.,
Sudirman Plaza Office Tower Marein Plaza 12th Floor Jalan Jenderal Sudirman
Kavling 76-78 Jakarta 12910- Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEUTRALWORKS.
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Jaket bulu atau wol; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki setinggi lutut; Masker wajah [busana pakaian]; Selubung
kaki; Syal; Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; alas kaki; baju dalam; ban lengan [pakaian]; bra; bretel; celana dalam;
celana ketat; celana panjang; celana pendek; gaun; jaket [pakaian]; jas; kamisol; kaos; kaus kaki; kemeja; legging [celana
panjang]; legging [penghangat kaki]; manset lengan kemeja; mantel; pakaian; pakaian dalam; pakaian untuk olahraga;
penghangat lengan [pakaian]; penutup kepala; piyama; rok; rompi; sabuk untuk pakaian; sarung tangan [pakaian]; sepatu
olahraga; sol dalam; stoking; suspender kaus kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:46:05
540   EtiketDID2022036117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Nanas Selatan No 1A, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340

Ahmad Junaid Bawazier, FAUZI DJUNED ABOUD BAWAZEER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAMARAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : HURUF ARAB DIBACA KAMARAN, BUATAN INDONESIA
591 Uraian Warna : ORANGE, BIRU, PUTIH, HITAM DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju tidur; Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga;

Lambak (Sarung); Mukena; Pakaian muslim; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya
(intimates); 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, 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); Peci; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung
printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun
palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Songkok (Peci); baju batik; baju berkerah; baju busana muslim; baju
kaos [pakaian]; baju tenun; baju yang menutupi seluruh badan; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain,
kulit atau kulit imitasi; pakaian dalam tenun; pakaian dari kain linen; pakaian olahraga muslim; pakaian tenun; pakaian tenun
dan pakaian rajutan; 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; sarung; sepatu; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:51:57
540   EtiketJID2022036118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 19601 North 27th Avenue, Phoenix, Arizona 85027
PetSmart LLC
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dora Ambadar S.Psi
Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETSMART Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PETSMART merupakan bagian dari nama pemohon / is a part of the applicant's name.
591 Uraian Warna : Merah, Biru, dan Putih / Red, Blue, and White.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran; Layanan toko ritel online; Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko

Penyediaan informasi produk, termasuk informasi biaya dan toko; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan;
layanan amal dalam sifat mengatur dan melakukan program sukarela; layanan amal yang sifatnya memberikan informasi dan
pertanyaan bisnis; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan pemesanan eceran melalui pos; layanan ritel untuk
makanan hewan peliharaan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; memberikan informasi
konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi produk konsumen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 19:56:52
540   EtiketDID2022036119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl otista raya No.33, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13330
PT OSCAR MITRA SUKSES SEJAHTERA TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLIV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Box bayi; Meja rapat kantor; bantal dacron; bantal latex; bantal perjalanan; bantal udara, bukan untuk keperluan medis;

bantal untuk furnitur; bingkai foto; bingkai tempat tidur dari logam; furnitur anak-anak; furnitur outdoor dari kayu; furnitur tempat
duduk; gantungan handuk [furniture]; guling; guling dacron; guling latex; kasur berpegas; kasur dacron; kasur lipat; kasur per
busa; kasur toppers; kotak plastik; kursi [kursi]; kursi bean bag; kursi belajar; kursi direktur; lemari; meja; meja kerja; meja
komputer; meja tulis; rak; rak furnitur; rak penyimpanan; sofa; tabel konsol; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tirai
jendela; workstation komputer [furnitur]; workstation memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai
bidang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:04:33
540   EtiketDID2022036120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Lot Perum Daan Mogot Baru, RT/RW: 007/017, Kel. Kalideres, Kec.
Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11840

FREDY NENJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVABOD + LOGO JV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Hitam, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busa berperekat selain untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga/ medis; Papan berlaminasi (dari plastik); busa

lembaran untuk digunakan sebagai insulasi bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:05:29
540   EtiketDID2022036121

730 Nama Pemohon : Ahmad Junaid Bawazier, FAUZI DJUNED ABOUD BAWAZEER

Halaman 835 dari 932



Alamat Pemohon : Jl. Kebon Nanas Selatan No 1A, Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13340

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAZIRAH KAMARAN + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HIJAU DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju safari; Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga;

Kerudung kepala; Lambak (Sarung); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian muslim; 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, 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Peci; Sarung batik; Sarung
printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun
palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; Songkok (Peci); T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-
shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing; baju; baju batik; baju berkerah; baju busana muslim; baju setelan;
baju tenun; baju yang menutupi seluruh badan; jaket berkerudung; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian kasmir;
pakaian olahraga muslim; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; 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, 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; sarung; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:08:17
540   EtiketJID2022036122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Ranti Mansion Blok D4/9, RT/RW: 008/005, Kel. Pinangranti, Kec. Makasar, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13560

FRANSISKA GUSTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMAZING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:15:52
540   EtiketDID2022036123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: P. Ranti Mansion Blok D4/9, RT/RW: 008/005, Kel. Pinangranti, Kec. Makasar, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta, 13560

FRANSISKA GUSTARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EMAZING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:22:55
540   EtiketDID2022036124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pademangan II Gg. 24 No. 12 B, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14410

JUNIARDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLOLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana dalam haid wanita; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi; Larutan untuk lensa kontak; Sabun Jerawat;

Sediaan-sediaan campuran vitamin; Sediaan-sediaan farmasi; Wangi-wangian pengharum ruangan; antibiotik; desinfektan;
losion untuk keperluan farmasi; obat alergi; obat jerawat; obat-obatan; obat-obatan untuk mencuci mata; pembalut wanita;
sediaan perawatan lensa kontak, yaitu larutan untuk disinfektan, membersihkan, membasahi, melunakkan, merendam,
menyimpan dan atau membilas lensa kontak; serum; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan; tetes mata; tisu
antiseptik sekali pakai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:25:55
540   EtiketDID2022036125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMBAKLELO RT 001/RW 005 TAMBAKREJO KEC.TEMPEL, Kabupaten Sleman,
DI Yogyakarta, 55552

DHAYU DWI PURNAMASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Beras Mbah Trubus + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan dan Gambar berwarna hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; beras putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:27:50
540   EtiketDID2022036126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kel. Kelapa Lima, RT/RW: 008/003, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota
Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85000

WILHELMUS GREGORIUS LAKE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJA RASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; cuka; garam; gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:32:05
540   EtiketDID2022036127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA 5 BLOK B 4 NO. 20 RT 006 RW 010 KEC. KALI DERES KEL. KAMAL, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CHRISTIE WYDIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOTIA BEAUTY + LOGO
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 penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah,

mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker
pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Balsem kecantikan; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat
untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pencuci wajah;
Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih
kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik;
Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
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untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker wajah kosmetik;
masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; mengklarifikasi tonik
wajah; minyak wajah; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty
pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak
mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk;
pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk perawatan tubuh [tidak
mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; rias wajah; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi;
sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk
binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan,
wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cukur; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun
krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair;
sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan;
sabun non-obat untuk wajah; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah;
sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun wajah;
sabun wajah dan sabun badan yang tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi,
busa untuk mandi, gel untuk mandi, losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung
obat, gelembung busa untuk mandi, busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk
mandi, gel untuk mandi di bawah pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi;
sabun wangi; sabun-sabun; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sediaan
eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan
wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih pribadi untuk
wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan
untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk membersihkan,
mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan pemeliharaan
gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan
untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk pemutih kulit
wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh;
susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak
mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:43:31
540   EtiketDID2022036128

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN CIBODAS RAYA NOMOR 38, Kota Bandung, Jawa Barat, 40291
PT MAVCA NATWAYS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Madu Tava + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu dan jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;
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Madu untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar
madu; Nasi Jhejhen dari Madura; Olesan manis (madu); air madu; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; glasir madu
treacle untuk ham; gula madu herbal; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); 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; olesan madu untuk ham; saus madu mustard; saus mustard madu; tablet madu herbal
[permen]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:47:40
540   EtiketDID2022036129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Season City Tower A/19AL, Jl. Latumenten 33, RT/RW: 001/005, Kel. Jembatan
Besi, Kec. Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11320

WILSON OWEN T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELAVO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gods Love and Victory
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengisi baterai portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan;

Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; USB port pengisi baterai; adaptor daya; alat pengisi baterai ponsel yang dapat
dibawa; alat pengisi daya; pengisi baterai; pengisi daya baterai; tempat pengisian daya nirkabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:53:37
540   EtiketDID2022036130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WTC Mangga Dua LT. 1 Blok A No. 1, Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Kel. Ancol, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

PT. LUMINA ROYAL ETERNA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAYMOOD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelindung layar anti silau; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat

elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Wadah lensa kontak; adaptor daya; alat pembersih lensa kontak; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet;
film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung disesuaikan untuk
layar ponsel pintar; helm pelindung; kabel data; kacamata; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; keyboard, mouse,
bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; konektor daya; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kotak
kacamata; lensa kontak; panel kontrol alarm; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk smartphone; pemindai; pengolah data; sarung pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sensor;
tongkat selfie [monopod genggam]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:55:54
540   EtiketDID2022036131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: WTC Mangga Dua LT. 1 Blok A No. 1, Jl. Mangga Dua Raya No. 8, Kel. Ancol, Kec.
Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

PT. LUMINA ROYAL ETERNA

Halaman 840 dari 932



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIGHTMOOD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelindung layar anti silau; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat

elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel;
Wadah lensa kontak; adaptor daya; alat pembersih lensa kontak; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk komputer tablet;
film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung disesuaikan untuk
layar ponsel pintar; helm pelindung; kabel data; kacamata; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; keyboard, mouse,
bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; konektor daya; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kotak
kacamata; lensa kontak; panel kontrol alarm; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk smartphone; pemindai; pengolah data; sarung pelindung (protective sleeves) untuk perangkat elektronik seluler; sensor;
tongkat selfie [monopod genggam]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 20:59:36
540   EtiketDID2022036132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp Permata Kota Blok G No. 2, RT/RW: 010/001, Kel. Pejagalan, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14450

HENDRA YACUB

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINICA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Krim wajah; Masker Wajah; Sabun; Sampo; Toner; lipstik; losion; parfum; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:06:48
540   EtiketDID2022036133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Bumi Indah, RT/RW : 004/002, Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota
Batam, Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29444

SUJONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATAM COFFEE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:10:52
540   EtiketDID2022036134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soreang Residence Blok B2 No. 9, Kel. Gandasari, Kec. Katapang, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40921

TUHAYA

Halaman 841 dari 932



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OVERBLUE + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===T-shirt; baju; celana; jaket; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:12:59
540   EtiketDID2022036135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Kwitang 1J No. 3, RT/RW: 008/008, Kel. Kwitang, Kec. Senen, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10420

FENCIE MARLINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONITSUKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Generator ; mesin Potong Rumput; mesin dan peralatan konstruksi; mesin pompa bertekanan tinggi; pompa air bensin;

pompa air diesel; pompa air listrik; pompa celup listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:18:13
540   EtiketDID2022036136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Dua Raya No. 08 WTC Mangga Dua Lt. 1 Blok. C No. 12C Kel. Ancol,
Kec. Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

PT. LILY SUKSES ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LALISA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baterai; Pelindung layar anti silau; Pengisi daya; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan

untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video
portabel; Wadah lensa kontak; adaptor daya; alat pembersih lensa kontak; film pelindung diadaptasi untuk layar untuk
komputer tablet; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer, layar ponsel, dan layar jam tangan pintar; film pelindung
disesuaikan untuk layar ponsel pintar; gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; helm
pelindung; jam tangan pintar; kabel data; kacamata; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; keyboard, mouse,
bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; konektor daya; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kotak
kacamata; lensa kontak; monitor; panel kontrol alarm; pelindung layar untuk perangkat seluler; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk smartphone; pemindai; pengolah data; ponsel [perangkat telekomunikasi]; sarung pelindung (protective sleeves)
untuk perangkat elektronik seluler; sensor; tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; tongkat
selfie [monopod genggam]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:19:08
540   EtiketDID2022036137

730 Nama Pemohon : Anna Ningsih

Halaman 842 dari 932



Alamat Pemohon : Perumahan pesona lebak wangi 2 D3 No.16 Jln. Lebak Wangi, Lebak Wangi,
Sepatan Timur, Kab. Tangerang Banten - 15520, Kabupaten Tangerang, Banten

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dare To Glow + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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; 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 .; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya;
Krim wajah (kosmetik); Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Masker kecantikan untuk tangan; Masker perawatan
[kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; 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 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-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; Tempat lipstik; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; 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 pelembab, lotion dan gel; krim pembersih
[kosmetik]; lipstik; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; masker kecantikan; masker
kecantikan wajah; 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 kulit [kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah; sabun-sabun, sabun
mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; 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; shampoo kering; shampoo ketombe; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:21:50
540   EtiketJID2022036138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kel.
Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. SOLUSI MOBILITAS BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFLEET + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemantauan sistem telekomunikasi dengan akses jarak jauh untuk mendeteksi kerusakan; Pembuatan atau pemeliharaan

situs web untuk pihak lain; Perawatan perangkat lunak komputer; Situs web; analisis sistem komputer; cadangan data di luar
situs; desain dan pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk pemrosesan dan distribusi konten multimedia;
desain perangkat lunak komputer; desain sistem komputer; digitalisasi dokumen [pemindaian]; hosting server; instalasi
perangkat lunak komputer; jasa penelitian dan pengembangan untuk orang lain; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultan
desain jaringan situs; konsultasi bidang desain dan pengembangan perangkat keras komputer; konsultasi keamanan internet;
konsultasi teknologi komputer; konversi program komputer dan data, selain konversi fisik; layanan enkripsi data; membuat dan
merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; menyediakan penggunaan
sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan penyedia konten melacak konten multimedia;
menyediakan pencarian melalui Internet; pembaharuan perangkat ringan komputer; pembaruan perangkat lunak komputer;
pemeliharaan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penemuan kembali data komputer; pengawasan sistem
komputer dengan akses remote; pengembangan perangkat lunak aplikasi untuk pengiriman konten multimedia; penggandaan

Halaman 843 dari 932



program komputer; penyedia informasi pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyewaan perangkat
lunak komputer; penyewaan server web; penyimpanan data elektronik; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perancangan perangkat ringan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:23:16
540   EtiketDID2022036139

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: A6-2 PLAZA PRIMA SETAPAK, JALAN GENTING KLANG, KUALA LUMPUR 53000
MALAYSIA; DAN 8-1 JALAN 3/23F, OFF JALAN LANGKAWI, TAMAN TERATAI
MEWAH SETAPAK, 53300 KUALA LUMPUR, MALAYSIA

KON JIT HENG, SIMON TOH BOON WAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tony R. Simbolon S.H.
Gandaria 8 Office Tower Level 8   Jalan Sultan Iskandar Muda No.57

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CandyBar + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CandyBar: merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartrid untuk rokok elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan untuk rokok elektronik;

Penguap untuk keperluan merokok; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perlengkapan merokok dengan
rokok elektronik; Tempat untuk rokok elektronik; alat penguap oral untuk keperluan merokok; kartrid yang dijual penuh dengan
perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok elektronik; kasing untuk rokok elektronik; rokok elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:26:37
540   EtiketJID2022036140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Metro Sunter Blok. B No. 6 RT.009 RW. 004
Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta

FRENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOKI KITCHEN + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu abu tua, kuning emas dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai teh; Layanan kedai
makan; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran Prasmanan; jasa katering untuk kafetaria
perusahaan; kafe; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan bar makanan
ringan; layanan kafetaria dan kantin; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan restoran,
katering, bar dan ruang koktail; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di kafe internet; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; restoran dengan
layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:28:29
540   EtiketJID2022036141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kel.
Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. SOLUSI MOBILITAS BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Halaman 844 dari 932



Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFLEET + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa angkutan mobil dan motor; Jasa kurir; Mengatur pengurusan dokumen-dokumen

perjalanan; Pengaturan perjalanan wisata; Pengiriman bahan makanan; Pengiriman paket; Penyediaan informasi transportasi
domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan layanan pengiriman; Penyewaan garasi dan lahan parkir; Penyewaan,
sewa-guna dan berbagi kendaraan bermotor, sepeda, sepeda motor, dan sepeda moped; inspeksi kendaraan udara sebelum
pengangkutan; jasa agen tiket pesawat; jasa angkutan penumpang dan barang; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa
logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang; jasa pemesanan tiket kendaraan darat, laut,
maupun udara untuk perjalanan serta wisata; jasa pengangkutan; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat
dan udara; jasa pengantaran orang-orang yang mengadakan perjalanan wisata; jasa pengaturan perjalanan; jasa pengiriman;
jasa pengiriman kargo; jasa-jasa pemesanan angkutan; konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengangkutan
barang; layanan  agen perjalanan, yaitu, membuat reservasi dan pemesanan untuk transportasi dan layanan pemesanan
perjalanan; layanan berbagi mobil; layanan informasi transportasi terkomputerisasi; layanan parkir kendaraan; memberikan
informasi terkait penyimpanan; memberikan informasi terkait tarif, jadwal, dan metode transportasi; memberikan informasi
yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan
penumpang; mengatur layanan transportasi; mengatur tur dan wisata perjalanan wisata; menyediakan air, darat dan
kendaraan udara untuk digunakan dalam transportasi dan mengatur penyewaannya; menyediakan informasi yang berkaitan
dengan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik; menyediakan layanan pemesanan taksi melalui aplikasi seluler;
pelacakan kendaraan penumpang dengan komputer atau melalui sistem penentuan posisi global [informasi transportasi];
pemantauan dan pelacakan pengiriman paket [informasi transportasi]; pemesanan perjalanan; pemesanan ruang parkir;
pemesanan tiket untuk perjalanan; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang muatan; pengantaran barang;
pengantaran makanan; pengaturan transportasi; pengepakan barang; pengiriman keranjang hadiah dengan barang-barang
yang dipilih mengenai acara atau tema tertentu; pengumpulan, pengangkutan dan pengiriman barang, dokumen, paket, dan
surat; penyediaan jasa navigasi; penyewaan kendaraan; penyewaan mobil; penyewaan sepeda; penyewaan sepeda motor;
penyewaan sistem navigasi; penyimpanan barang; penyimpanan gudang; penyimpanan makanan beku di gudang;
penyimpanan sementara pengiriman; perencanaan dan pemesanan perjalanan dan transportasi, melalui sarana elektronik;
pialang angkutan; transportasi kereta api; transportasi taksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:29:59
540   EtiketJID2022036142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kel.
Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

PT. SOLUSI MOBILITAS BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFLEET + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa komunikasi, yaitu transmisi suara dan rekaman audio visual yang disiarkan melalui internet, jaringan kabel, jaringan

nirkabel, satelit, atau jaringan multimedia interaktif; Jasa penyediaan akses online ke platform perdagangan elektronik,
marketplace elektronik dan pertukaran dan crossing keuangan elektronik; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk
bantuan telekomunikasi; Jasa-jasa akses telekomunikasi; Jasa-jasa pengalur jaringan telekomunikasi, yaitu penyediaan
sambungan telekomunikasi ke jaringan komputer global; Jasa-jasa telekomunikasi satelit; Komunikasi data; Layanan
komunikasi, yaitu pengiriman sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi secara elektronik; Layanan pengiriman dan
penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Menyediakan layanan chat room atau papan buletin online; Penyewaan
perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan aparatus faksimili; jasa komunikasi yang ditawarkan dalam sebuah
perdagangan elektronik, gerbang pembayaran mobile (mobile payment gateway) dan lingkungan dompet elektronik (e-wallet),
termasuk jasa telepon Internet dan transfer data, video dan informasi lainnya, melalui suatu jaringan komputer global dan
jaringan komunikasi lainnya dan sistem serta jaringan komunikasi lainnya, untuk orang yang menggunakan komputer pribadi,
telepon, dan perangkat komunikasi lainnya; jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; jasa
pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; jasa telekomunikasi; jasa telekomunikasi yang berhubungan dengan
pembayaran elektronik; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah ditentukan (routing calls),
pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat mengenai operator kendaraan
bermotor disekitar para pengguna telepon; komunikasi data dengan cara elektronik; komunikasi melalui telepon; komunikasi
ponsel; layanan media seluler dalam sifat transmisi elektronik dari konten media hiburan; layanan pengiriman dan penerimaan
pesan; layanan pesan singkat [SMS]; layanan portal internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal
Internet; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan
bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekonferensi; layanan telepon; menyediakan
akses ke blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke
folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh, dan menyediakan
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layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem komunikasi data; menyediakan akses ke
forum Internet; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke jaringan komputer global; menyediakan akses ke
konten multimedia secara online; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan layanan obrolan
suara; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi
pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum,
ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping;
pengiriman berita; pengiriman pesan secara digital; pengiriman pesan singkat [SMS] antara perangkat telekomunikasi seluler;
penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyediaan akses ke platform perdagangan elektronik (situs web) untuk
perdagangan elektronik; penyewaan peralatan siaran radio; penyewaan smartphone; penyiaran program teleshopping;
penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol Internet dan
jaringan komunikasi; penyiaran televisi ke perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik
portabel, perangkat digital portabel, tablet, komputer, TV, penerima TV dan set top box; pertukaran data elektronik; pertukaran
pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; ruang obrolan virtual yang didirikan melalui pesan
teks; streaming data; transmisi data; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi
kartu ucapan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:31:32
540   EtiketJID2022036143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kel.
Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. SOLUSI MOBILITAS BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFLEET + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa iklan untuk keperluan komersial atau iklan; Jasa pemrosesan pemesanan

makanan melalui internet; Jasa pengadaan untuk orang lain [membeli barang dan jasa untuk bisnis lain]; Jasa penjualan
makanan secara daring; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau
layanan promosi penjualan); Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; Pengelolaan data pelanggan
menggunakan basis data komputer; Penyediaan promosi barang dan jasa melalui periklanan; Periklanan melalui jaringan
telepon seluler; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan untuk orang lain;
Promosi penjualan (untuk orang lain); Proses administratif pesanan belanjaan; Pusat belanja melalui internet; administrasi
bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; administrasi program loyalitas konsumen; administrasi usaha; bantuan
bisnis; iklan banner; iklan billboard elektronik; iklan yang berkaitan dengan layanan transportasi dan pengiriman; informasi
bisnis; jasa analisis periklanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran
secara online; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian
bantuan; jasa-jasa administrasi bisnis; konsultasi periklanan dan pemasaran; layanan iklan dan informasi komersial yang
disediakan melalui Internet; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan
pemasaran bergerak; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang manfaat berbelanja secara lokal; layanan
iklan untuk menciptakan identitas merek untuk orang lain; layanan merchandising; layanan merchandising untuk mendorong
publik membeli untuk membeli barang orang lain; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran;
layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan program loyalitas pelanggan yang mengutamakan hadiah dalam bentuk
layanan pengiriman diskon; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel online terkomputerisasi;
manajemen bisnis; manajemen layanan pelanggan; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan;
mempromosikan barang dan jasa orang lain; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis;
pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan
kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pemberian informasi mengenai jasa konsultasi di bidang periklanan;
pemrosesan data elektronik; pemrosesan data otomatis; pemrosesan pesanan elektronik; pengaturan transaksi komersial
untuk orang lain, termasuk dalam kerangka penjualan secara daring/e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk
orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); pengkinian materi periklanan; penyajian
barang-barang untuk keperluan retail; penyediaan informasi bisnis; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan
informasi komersial melalui Internet; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce;
penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar online; penyediaan ruang di
Internet untuk periklanan; penyediaan ruang iklan, waktu dan media, yaitu, penyewaan ruang iklan dan waktu iklan di media
komunikasi; perencanaan bisnis; periklanan; periklanan situs bisnis; publisitas dan promosi penjualan yang berkaitan dengan
barang dan jasa yang tersedia secara online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:35:04
540   EtiketDID2022036144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai 4, Jl. Iskandarsyah II No. 2, Kel.
PT. SOLUSI MOBILITAS BANGSA
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Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: ICHWAN ANGGAWIRYA S.Sn., S.H., M.H.
STC Senayan Lantai 3 No 169 Jalan Asia Afrika Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOFLEET + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Antarmuka Pemrogaman Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring

(online) untuk membangun jaringan sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya
menemukan, mengunduh, mengunggah, mengakses dan mengelola data; Perangkat lunak aplikasi yang terkait dengan
penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk telepon genggam; 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]; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; aplikasi perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi seluler; aplikasi yang dapat diunduh; kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan
secara magnetis; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa
transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak
aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak keamanan dan privasi
komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak komputer untuk integrasi aplikasi dan
basis data; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak
komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan
jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak
komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi, menyimpan dan menggunakan secara bersama-
sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer yang digunakan
oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah,
mengunduh, mengakses, memindahkan, menampilkan, penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan
(streaming), menghubungkan, membagi atau menyediakan media elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan
komunikasi.; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengiriman pesan
instan; perangkat lunak untuk diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk enkripsi; perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk mengirim dan
menerima pesan elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat
lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS;
perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan pengiriman pesan instan dan surat
elektronik; perangkat navigasi; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:42:16
540   EtiketDID2022036145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TIRTO RAHAYU 24 RT. 001/005 KEL. LANDUNGSARI KEC. DAU, KAB.
MALANG JAWA TIMUR, Kabupaten Malang, Jawa Timur

FATIK NASRULLAH, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FEILIPHOS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, KUNING, BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia pertanian seperti pupuk dan nutrisi untuk tanaman; Bahan kimia untuk digunakan dalam industri, pertanian,

hortikultura dan perhutanan; Bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura, dan kehutanan, terutama sediaan-
sediaan penguat tanaman; 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; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura
dan kehutanan; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan, kecuali fungisida, herbisida,
insektisida dan parasitisida; fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; kalsium sianamida [pupuk]; kompos [pupuk]; kompos, pupuk
kandang, pupuk; pakan kebun [pupuk]; pupuk; pupuk alami; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk campuran; 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 kimia; pupuk kompleks; pupuk majemuk;
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pupuk mangan; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk natrium nitrat; pupuk nitrogen; pupuk organik; pupuk organik; pupuk
organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk rumput; pupuk rumput; pupuk serbuk gergaji; pupuk superfosfat;
pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk tanaman terbuat dari
tepung ikan; 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; sediaan kimia untuk menjaga kesegaran pada proses pemotongan bunga; sediaan
pupuk.; 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; Thomas phosphate [pupuk]; aditif kimia untuk pupuk; bekatul [pupuk]; bubuk darah [pupuk]; campuran
bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; cetakan daun [pupuk]; digestat organik (pupuk);
fosfat [pupuk]; gambut [pupuk]; garam [pupuk]; gipsum untuk digunakan sebagai pupuk; kalsium sianamida [pupuk]; kapur
nitrogen pupuk kandang; kompos [pupuk]; kompos, pupuk kandang, pupuk; kotoran hewan (untuk pupuk); 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 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; rumput laut [pupuk]; rumput laut untuk digunakan sebagai pupuk; sediaan
pupuk; superphosphate [pupuk]; terak [pupuk]; triple superfosfat (pupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:42:59
540   EtiketDID2022036146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adhiyaksa 1C/2, Kota Tangerang, Banten, 15157
AARON ANDIKA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NY MN DY NYAMANDAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hari yang Nyaman
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim ,

losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan,
busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan
yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk
krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; Barang-barang kosmetik yaitu minyak rambut, minyak
wangi, bedak wangil, bedak muka, bedak bayi, krim muka, krim kulit, cat alis, cat alis, cat kkuku, cat bibir, obat kriting rambut
cat rambut,bedak dasar, shampoo,wangi-wangian, minyak-minyak sari kosmetik, bahan pemelihara gigi, tepal gigi, sabun
wangi, sabun cuci, sabun krim detergent dan detergent bubuk .; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bubuk sampo;
Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter krim (kosmetik); Hyaluronic serum; Kosmetik dasar rias,
termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; 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; Larutan pembersih muka; Losion dan serum; 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 krim; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Pencuci tangan
dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; 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; 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,
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deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk
keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun,
sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan
tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim,
sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik, 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;
Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk
tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur;
Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum
leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner
wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; balm dan krim setelah bercukur; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan
tubuh; bubuk sabun; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; gel mandi, krim dan minyak; jel dan krim untuk mandi
shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; 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; kondisioner sampo; kosmetik dalam bentuk
krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut;
kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-
sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi
[untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang
tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara;
krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah
dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim 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 kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok
tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim
tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim 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;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk muka; 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
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kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir
surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet];
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion
dan krim; make-up menghapus krim; 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; membersihkan dan
melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak dan lotion penyamakan matahari;
pembersih berbentuk krim; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah susu krim; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun)
bayi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pewarna lotion untuk rambut; poles dan krim untuk logam; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk sabun; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair 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 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; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo; sampo dan kondisioner;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat;
sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo
untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan 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 kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan untuk perlengkapan
mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk
digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian
dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih
(kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; serum yang
mengandung ekstrak batu permata; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion
untuk keperluan kosmetik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik
tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:45:38
540   EtiketDID2022036147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan Perindustrian Pasir Gudang, 81700 Pasir Gudang,
Johor Darul Takzim, Malaysia, 81700

PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN BHD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tony R. Simbolon S.H.
Gandaria 8 Office Tower Level 8   Jalan Sultan Iskandar Muda No.57

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shifa Gold Healthy + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Shifa: merupakan suatu penamaan; Gold: berarti emas; dan Healthy: berarti sehat.

Shifa Gold Healthy: Shifa Emas Sehat
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591 Uraian Warna : Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Minyak yang dapat dimakan; lemak yang bisa dimakan; margarin; minyak bunga matahari untuk

makanan; minyak inti sawit untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak kelapa untuk makanan; minyak
sawit untuk makanan; susu bubuk*; susu kental===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 21:55:19
540   EtiketDID2022036148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Pantai Mentari Blok Y/56, RT/RW: 005/004, Kel. Kenjeran, Kec. Bulak, Kota
Surabaya, Jawa Timur

WIBOWO AGUNG PRAYUGO

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 :

: ISCO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ISCO daftar NO. IDM000784298, IDM000755939, IDM000699825, IDM000781495
591 Uraian Warna : Kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem epoksi / lem besi; Lem kaca; lem kayu untuk keperluan industri; lem untuk tambal ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 22:06:01
540   EtiketDID2022036150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Pantai Mentari Blok Y/56, RT/RW: 005/004, Kel. Kenjeran, Kec. Bulak, Kota
Surabaya, Jawa Timur

WIBOWO AGUNG PRAYUGO

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 :

: ISCO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ISCO daftar NO. IDM000784298, IDM000755939, IDM000699825, IDM000781495
591 Uraian Warna : Kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik; Grendel pengunci; Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari

logam; Kunci dari logam; Kunci grendel dari logam; gembok; gembok logam; kunci dari logam untuk pintu; kunci gembok;
kunci pintu logam, non-listrik; kunci terbuat dari logam, non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 22:12:25
540   EtiketJ082022036151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BATUNUNGGAL ABADI I NO. 39 RT02 RW05 MENGGER, BANDUNG KIDUL, Kota
Bandung, Jawa Barat

ZEIS ZULTAQAWA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: adalah kopi spesialti + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, kuning, jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan minuman; Kafe kopi; Kopi ( Kafe ); jasa kafe; layanan kafe dan restoran===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 22:28:32
540   EtiketDID2022036152

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

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUMAI + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

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 kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Plastik seal cup; 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 membuang makanan tengik; kantong plastik untuk mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pembungkus;
kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; 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]; lakban; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan;
plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); tas belanja dari plastik; tas pesta plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 22:35:21
540   EtiketDID2022036153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KERTOHARJO RT.003 RW.001 KINTELAN PURI MOJOKERTO,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61363

KHOMARUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALDO FOOTWEAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : valdo = kata kiasan footwear = alas kaki
591 Uraian Warna : biru dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; alas kaki,
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yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; sepatu sandal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 22:35:51
540   EtiketDID2022036154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kopen Rt/Rw.009/002, Genteng Kulon, Banyuwangi
ANGKA WIJAYA IRAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAJAH SEGITIGA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Emas, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk-produk benih pertanian; benih benih untuk keperluan botani; benih untuk disemai; benih untuk ditanam; benih

untuk hidroponik; benih untuk keperluan pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam tanaman;
benih untuk tumbuh herbal; benih yang belum diolah untuk keperluan pertanian; benih-benih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 22:45:10
540   EtiketJID2022036155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ampel Kesumba Pasar No.28, Surabaya
ABDULLAH ACHMAD ASSEGAF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAVIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi

daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam
perdagangan eceran dan grosir; Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan perantara yang
berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan toko ritel secara on-line
yang menjual parfum dan wewangian; Nasehat untuk konsumen; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; Pengecer barang-barang; Proses administratif pesanan belanjaan; Toko parfum; jasa agen pesanan pembelian;
layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel online; penataan etalase
toko; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui
jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; promosi
penjualan (untuk orang lain); toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 22:59:40
540   EtiketJID2022036156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jedong No.29, Surabaya
KURNIA HADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKOKURNIABABY.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi

daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
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menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan perantara yang berkaitan
dengan perdagangan barang dan jasa; Nasehat untuk konsumen; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH
BARANG; Pengecer barang-barang; Promosi penjualan (untuk orang lain); Proses administratif pesanan belanjaan; jasa agen
pesanan pembelian; jasa periklanan dan manajemen; layanan penataan etalase untuk toko ritel; layanan ritel disediakan oleh
supermarket; layanan ritel online; penataan etalase toko; perdagangan barang dan jasa yang terotomatisasi dan
terkomputerisasi untuk orang lain yang disediakan melalui jaringan informasi komunikasi global, yakni, penyediaan pasar
online kepada penjual dan pembeli barang dan jasa; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 23:00:20
540   EtiketJID2022036157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Bawang VIII No.21 RT/RW.019/001, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. FORECASTLE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORECASTLE SHIPPING & LOGISTICS + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu-ABu, Ungu, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa Pengiriman; Jasa Penyedia Transportasi;

Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Jasa pemesanan langsung,
pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi; Jasa transportasi; Layanan angkutan; Pengangkutan paket; Pengiriman
bahan makanan; Penyediaan informasi transportasi domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan layanan
pengiriman; 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 situs web dan database komputer yang dapat dilakukan
pencarian yang menyajikan informasi mengenai jasa pengiriman dan pemesanan langsung untuk pengiriman barang;
Transportasi; Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); bongkar muat; bongkar muat barang; bongkar muat dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; bongkar muat kargo; broker transportasi dan pengangkutan; inspeksi
barang sebelum transportasi; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen pengiriman barang; jasa pemesanan transportasi;
jasa pengangkutan; jasa pengangkutan dan pengiriman barang melalui darat dan udara; jasa pengiriman; jasa pengiriman
angkutan laut internasional; jasa pengiriman angkutan udara; jasa pengiriman barang, selain bea cukai barang untuk pihak
ketiga; jasa pengiriman kargo; jasa pengiriman laut; jasa-jasa pemesanan angkutan; konsultasi di bidang layanan transportasi
yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan layanan transportasi dan penyimpanan yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan pengangkutan barang;
layanan impor dan ekspor penanganan kargo; layanan informasi yang berkaitan dengan pergerakan kargo; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
transportasi; layanan pelabuhan [layanan dok]; layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil; layanan penanganan
kargo ekspor; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan transportasi diberikan kepada individu; layanan
transportasi kargo ekspor; logistik rantai pasokan dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan
pengiriman barang; memberikan informasi terkait dengan fasilitas tambat kapal; memberikan informasi terkait layanan
penyediaan air; memberikan informasi terkait layanan transportasi laut; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pengangkutan barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan penumpang; memberikan
informasi yang berkaitan dengan transportasi barang; memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; mengangkut;
mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; mengatur pelayaran; mengatur pengiriman barang; mengatur
transportasi; mengatur transportasi barang melalui laut; mengatur transportasi dan penyimpanan barang; mengemas artikel
sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; menyediakan informasi mengenai rute; pelacakan dan penelusuran pengiriman
untuk mengikuti pengiriman; pembungkus barang; pemesanan perjalanan; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi
melalui jaringan komputer global; pemuatan barang; pemuatan kargo; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal; pemuatan
kontainer pengiriman ke truk; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penerusan surat; pengangkutan barang; pengangkutan
barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang dengan kapal, pesawat terbang,
kereta api, kendaraan bermotor dan truk; pengangkutan barang dengan tongkang; pengangkutan barang dengan tongkang,
kereta api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal; pengangkutan barang-barang berharga yang dilindungi; pengantaran
barang; pengelolaan arus lalu lintas kendaraan melalui jaringan dan teknologi komunikasi canggih; pengemasan barang;
pengemasan barang dalam perjalanan; pengemasan dan pengiriman barang untuk transportasi; pengepakan barang;
pengepakan barang dalam wadah; pengepakan kargo; pengiriman barang; pengiriman paket; pengoperasian jaringan
transportasi laut; penyediaan air; penyediaan informasi sehubungan dengan perjalanan dan turisme melalui internet atau
melalui jaringan telekomunikasi; penyelamatan bawah air; penyelamatan kapal; penyewaan dan/atau sewa-guna kontainer;
penyewaan kendaraan transportasi; penyewaan kontainer kargo; penyewaan kontainer pengiriman; penyewaan kontainer
transportasi dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk industri pengiriman; penyewaan kontainer untuk pergudangan dan
penyimpanan; penyewaan kontainer untuk transportasi dan penyimpanan barang; penyewaan pesawat; penyewaan tongkang;
penyewaan wadah penyimpanan yang tetap dan bergerak untuk pengguna komersial dan perumahan; penyimpanan gudang;
penyimpanan kontainer dan kargo; penyimpanan, pengiriman dan pengiriman barang; perantara transportasi barang;
transportasi barang beku yang didinginkan; transportasi barang berharga; transportasi barang dengan kapal; transportasi dan
distribusi gas alam dan gas cair; transportasi hewan peliharaan untuk orang lain; transportasi kapal; transportasi kapal barang;
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transportasi kapal kargo; transportasi kapal penumpang; transportasi kargo; transportasi kendaraan; transportasi kontainer
pengiriman dengan kapal; transportasi laut; transportasi makanan yang didinginkan; transportasi nasional dan internasional;
transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, air dan udara; transportasi tanker; transportasi tongkang;
transportasi udara dan penyimpanan barang; transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang; transportasi, pengemasan
dan penyimpanan mesin cetak; transportasi, pengepakan dan penyimpanan barang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 23:04:28
540   EtiketDID2022036158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ibu Pertiwi No. 9 RT. 003 RW.008 Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota
Surakarta, Prov. Jawa Tengah - 57118, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57118

MELISSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAHLA DATES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Hasil produksi susu; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan kurma; Susu UHT; Susu

kacang kedelai; Susu protein; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah diawetkan;
kacang dikupas; kacang kaleng; kacang mede asin; kacang panggang; kacang pilus; kurma, dikeringkan; minyak biji kurma;
saus kacang; susu; susu albumin; susu almon; susu domba; susu kedelai; susu kental; susu kurma; susu sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 23:10:25
540   EtiketDID2022036159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jedong No.29, Surabaya
KURNIA HADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hari Purnomo Chandra B.Sc.
Jalan Kartini Nomor 88-A, Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKOKURNIABABY.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Pakaian Bawahan untuk anak-anak; 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; 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; Syal untuk menutup kepala; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki
untuk anak-anak; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang
dan sandal; celana bayi [pakaian]; celana untuk anak-anak; gaun; gaun untuk anak-anak; jas; kaos oblong anak-anak; kaos
oblong bayi; kaus kaki anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian denim; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk
anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; 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; penutup kepala; piyama untuk anak-anak; sol alas kaki; topi untuk bayi, bayi,
balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; visor (tutup
kepala)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/05/2022 23:18:57
540   EtiketDID2022036160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ibu Pertiwi No. 9 RT. 003 RW.008 Kel. Pasar Kliwon, Kec. Pasar Kliwon, Kota
MELISSA
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Surakarta, Prov. Jawa Tengah - 57118, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57118
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALOMA DATES
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Hasil produksi susu; Kacang mete panggang; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Sediaan

kurma; Susu UHT; Susu kacang kedelai; Susu protein; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan
dimasak; buah diawetkan; kacang dikupas; kacang kaleng; kacang mede asin; kacang panggang; kacang pilus; kurma,
dikeringkan; minyak biji kurma; saus kacang; susu; susu albumin; susu almon; susu domba; susu kedelai; susu kental; susu
kurma; susu sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 00:47:45
540   EtiketJID2022036161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Bawang VIII No.21 RT/RW.019/001, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung
Priok, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. HEINT LOGISTIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HEINT LOGISTICS + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua, Merah, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer; Jasa Pengiriman; Jasa Penyedia Transportasi;

Jasa angkutan barang via darat menggunakan mobil trailer dengan dan tanpa peti kemas; Jasa pemesanan langsung,
pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi; Jasa transportasi; 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 angkutan; Layanan pergudangan yang berkaitan dengan
penyimpanan, pengemasan dan pengiriman pipa; Layanan transportasi udara; Menyediakan informasi jalan dan lalu lintas;
Pengangkutan paket; Pengiriman Barang yang Dipesan dengan Jaringan Online atau Internet; Pengiriman bahan makanan;
Pengiriman paket; Pengiriman pipa; Penyediaan informasi transportasi domestik dan internasional yang terkomputerisasi dan
layanan pengiriman; 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 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; Transportasi; Transportasi logam biasa dan campurannya, tidak tempa atau semi
tempa, bahan bangunan dari logam, bangunan dari logam yang dapat dipindahkan, dan pipa dan tabung dari logam;
Transportasi, pengemasan, pengantaran dan penyimpanan barang-barang; Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT);
bongkar muat; bongkar muat barang; bongkar muat dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; bongkar muat
kargo; bongkar muat pesawat terbang; broker pengiriman; broker transportasi dan pengangkutan; distribusi, suplai,
transportasi dan penyimpanan bahan bakar, minyak, petroleum, gas alam, dan pelumas; gudang bahan berbahaya; informasi
penyimpanan; inspeksi barang sebelum transportasi; jasa agen pemesanan perjalanan; jasa agen pengiriman barang; jasa
logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa pemesanan transportasi; jasa pengangkutan; 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 kargo; jasa pengiriman laut; jasa pindahan dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; jasa transportasi sehubungan dengan acara; kemasan hadiah; konsultasi di bidang layanan transportasi
yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi di bidang perjalanan yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline; konsultasi transportasi barang di bidang transportasi barang dengan truk, kereta api, udara dan
laut; konsultasi yang berkaitan dengan transportasi, pengemasan, dan penyimpanan barang; layanan charter udara; layanan
impor dan ekspor penanganan kargo; layanan informasi yang berkaitan dengan pergerakan kargo; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pelacakan barang dalam perjalanan [informasi transportasi]; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
penyimpanan barang; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyimpanan dan transportasi barang, barang atau kargo;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan transportasi; layanan maskapai untuk pengangkutan barang; layanan pelabuhan
[layanan dok]; layanan penanganan kargo ekspor; layanan penerbangan dan pengiriman; layanan penerbangan untuk
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pengangkutan kargo; layanan pengangkutan jalan; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan; layanan pengiriman
hari yang sama; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang; layanan
perjalanan udara; layanan transportasi diberikan kepada individu; layanan transportasi kargo ekspor; logistik rantai pasokan
dan layanan logistik terbalik yang terdiri dari penyimpanan, transportasi, dan pengiriman barang; memberikan informasi terkait
dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan pergudangan; memberikan informasi terkait layanan
transportasi laut; memberikan informasi yang berkaitan dengan pengangkutan barang; memberikan informasi yang berkaitan
dengan transportasi barang; memberikan informasi yang berkaitan dengan transportasi dan penyimpanan barang;
memberikan saran terkait layanan pengiriman barang; mengatur dan memesan eco-travel melalui situs web; mengatur
pelayaran; mengatur pengiriman barang; mengatur penyimpanan barang; mengatur perjalanan melalui udara dan laut;
mengatur transportasi; mengatur transportasi angkutan udara; mengatur transportasi barang melalui laut; mengatur
transportasi dan penyimpanan barang; mengemas artikel sesuai pesanan dan spesifikasi orang lain; menyediakan informasi
mengenai rute; pelabuhan derek bongkar muat; pelacakan dan penelusuran pengiriman untuk mengikuti pengiriman;
pembungkus barang; pemesanan perjalanan; pemesanan transportasi; pemesanan transportasi melalui jaringan komputer
global; pemuatan barang; pemuatan kargo; pemuatan kontainer pengiriman ke kapal; pemuatan kontainer pengiriman ke
kendaraan rel; pemuatan kontainer pengiriman ke truk; pemuatan, pengepakan, penyimpanan, transportasi dan
pembongkaran kargo; penanganan barang; penanganan kargo dan jasa pengiriman; penerusan surat; pengangkutan barang;
pengangkutan barang [pengiriman barang]; pengangkutan barang dengan kapal; pengangkutan barang dengan kapal,
pesawat terbang, kereta api, kendaraan bermotor dan truk; pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor, truk, kereta
api, kapal laut dan pesawat terbang; pengangkutan barang dengan tongkang; pengangkutan barang dengan tongkang, kereta
api, feri, kendaraan bermotor, truk dan kapal; pengangkutan barang melalui sungai, kereta api, kapal feri, mobil, truk dan
kapal; pengangkutan barang muatan; pengangkutan barang-barang berharga yang dilindungi; pengangkutan dengan kereta;
pengangkutan furnitur orang lain dengan truk; pengangkutan kontainer barang dengan kereta api; pengangkutan kontainer
barang dengan truk; pengantaran barang; pengelolaan arus lalu lintas kendaraan melalui jaringan dan teknologi komunikasi
canggih; pengemasan barang; pengemasan barang dagangan; pengemasan barang dalam perjalanan; pengemasan dan
layanan pengepakan; pengemasan dan pengiriman barang untuk transportasi; pengepakan barang; pengepakan barang
dalam wadah; pengepakan kargo; pengiriman barang; pengiriman barang dengan truk; pengiriman barang ekspres;
pengiriman barang ekspres dengan truk; pengiriman barang melalui jalan darat atau kereta api; pengiriman barang melalui
transportasi udara; pengiriman barang secara ekspres melalui transportasi udara; pengiriman dan penyimpanan barang;
pengiriman ekspres; pengiriman kapal; pengoperasian jaringan transportasi air; pengoperasian jaringan transportasi jalan;
pengoperasian jaringan transportasi kereta api; pengoperasian jaringan transportasi laut; pengumpulan, pengangkutan dan
pengiriman barang, barang pribadi dan bagasi melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; penjemputan dan pengiriman
barang tekstil; penjemputan dan pengiriman paket dan barang; penjemputan, pengiriman, dan penyimpanan properti pribadi;
penyediaan air; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang atau bangunan lain; penyediaan informasi sehubungan dengan
perjalanan dan turisme melalui internet atau melalui jaringan telekomunikasi; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan;
penyediaan rantai logistik dan jasa pengembalian bahan logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman
barang untuk orang lain melalui udara, kereta api, kapal atau truk; penyelamatan bawah air; penyelamatan kapal; penyewaan
dan/atau sewa-guna kontainer; penyewaan gudang; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan; penyewaan kendaraan
transportasi; penyewaan kendaraan untuk penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; penyewaan kontainer kargo;
penyewaan kontainer pengiriman; penyewaan kontainer transportasi dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk industri
pengiriman; penyewaan kontainer untuk pergudangan dan penyimpanan; penyewaan kontainer untuk transportasi dan
penyimpanan barang; penyewaan palet untuk pengangkutan atau penyimpanan barang; penyewaan pesawat; penyewaan
ruang gudang; penyewaan tongkang; penyewaan wadah penyimpanan yang tetap dan bergerak untuk pengguna komersial
dan perumahan; penyimpanan barang berikat; penyimpanan barang dalam perjalanan; penyimpanan barang di gudang;
penyimpanan kargo; penyimpanan makanan laut yang didinginkan; penyimpanan massal; penyimpanan, distribusi,
transportasi, pengiriman, dan pengiriman gas, minyak, dan bahan kimia; penyimpanan, pengiriman dan pengiriman barang;
perantara transportasi barang; pergudangan; pergudangan barang; persewaan truk; sewa pesawat; transportasi barang beku
yang didinginkan; transportasi barang berharga; transportasi barang dengan kapal; transportasi barang dengan truk;
transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api; transportasi barang melalui laut, udara, kereta api atau jalan;
transportasi barang melalui truk, kereta api dan udara; transportasi dan distribusi gas alam dan gas cair; transportasi dan
layanan pengiriman melalui jalan darat; transportasi dan penyimpanan barang dalam kondisi pendingin; transportasi global
untuk orang lain dengan segala cara yang tersedia; transportasi helikopter; transportasi hewan peliharaan untuk orang lain;
transportasi jalan komersial lokal dan jarak jauh; transportasi kapal; transportasi kapal barang; transportasi kapal kargo;
transportasi kargo; transportasi kargo melalui udara; transportasi kendaraan; transportasi kontainer pengiriman dengan kapal;
transportasi laut; transportasi laut gas alam cair; transportasi makanan yang didinginkan; transportasi melalui darat;
transportasi mobil; transportasi nasional dan internasional; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, air
dan udara; transportasi orang dan barang melalui jalan darat, kereta api, kapal penumpang dan udara; transportasi orang dan
barang melalui jalan darat, kereta api, laut dan udara; transportasi penumpang melalui jalan darat, laut dan udara; transportasi
tanker; transportasi tongkang; transportasi truk; transportasi udara dan laut; transportasi udara dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; transportasi udara dan penyimpanan barang; transportasi udara untuk barang; transportasi,
pengemasan dan penyimpanan barang; transportasi, pengemasan dan penyimpanan mesin cetak; transportasi, pengepakan
dan penyimpanan barang; transportasi, penyimpanan dan pengiriman anggur; truk pengangkut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 01:13:55
540   EtiketDID2022036162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG MENARA DUTA LANTAI 3 WING B, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9,
DESA/KELURAHAN SETIA BUDI, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA
SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, 12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12910

PT SINTESA DUTA SEJAHTERA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNDERM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun; Sabun penghilang bau badan; Sampo; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; gel pijat, selain untuk

keperluan medis; krim kosmetik; krim pemutih kulit; losion rambut; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; obat
kumur dan obat kumur tanpa obat; sabun mandi; sabun-sabun; sampo; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih badan; sediaan perawatan kuku;
sediaan tabir surya; semprotan rambut; strip napas menyegarkan; susu pembersih untuk keperluan toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 01:17:31
540   EtiketJID2022036163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PEKOJAN TENGAH NO.18 SEMARANG, Kota Semarang, Jawa Tengah
ROYCE VALENTINO HARYONTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BangunanKu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, BIRU, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Agen penjualan; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth untuk

penjualan es krim; Distributor; Distributor perangkat-perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Gerai
penjualan makanan dan minuman; Jasa grosir online; Jasa jual beli melalui internet / online; Jasa kios makanan dan minuman
dalam bentuk toko ritel; Jasa marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa pemesanan dan
pembelian barang secara online; Jasa penjualan; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan,
yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan eceran dan
grosir; Jasa penjualan perabotan; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penyebaran sehubungan dengan produk-
produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan
konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan
memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan
penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa perdagangan; Jasa toko; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-perangkat keras dan barang-barang
yang berkaitan dengannya; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan panggilan [layanan pelanggan]; Layanan
penjualan ritel; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan ritel atau layanan grosir
untuk sistem pembangkit tenaga surya; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko
grosir online yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui pos, di bidang
perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah, dan peralatan
rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang
dagangan melalui situs web secara ritel online; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan
produk dan layanan; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-
penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang secara
online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-barang
elektronik; Penyediaan platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Ritel online; Ritel seluruh barang;
Supermarket bahan bangunan; Toko Penjualan Lampu LED, lampu tenaga surya dan bola lampu; Toko barang-barang grosir;
Toko eceran aluminium; Toko eceran yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko yang melayani penjualan mesin; Toko
yang menjual Karpet; Toko yang menjual batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan pintu, panel
kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Toko yang menjual cat; Toko yang menjual es krim; Toko yang menjual pompa air rumah
tangga dan industri serta seluruh alat listrik; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; agen
penjualan barang baik eceran maupun grosir; beriklan melalui Internet; beriklan melalui media elektronik; beriklan melalui
semua sarana komunikasi publik; demonstrasi barang; distributor aluminium; iklan komersial; jasa distributor grosir untuk
lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan konstruksi; jasa
manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline,
transaksi komersial secara online; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa penjualan alat
teknik; jasa penjualan produk baja ringan; jasa penjualan: atap baja ringan ,galvanis, reng, hollow, atap Baja lembaran dengan
lapisan seng dan almunium, kanal c; jasa toko besi dan bahan bangunan; jasa toko serba ada retail; jasa-jasa perdagangan
online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan analisis bisnis dan
perencanaan strategis bisnis di bidang manajemen proyek; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu layanan jaringan
bisnis; layanan eceran atau grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan grosir untuk alat yang dioperasikan dengan
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tangan untuk konstruksi; layanan grosir untuk bor dan gergaji listrik; layanan jejaring bisnis online di bidang manajemen
proyek; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan pemesanan online; layanan ritel atau
layanan grosir untuk mesin dan peralatan listrik; layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin, aparatus elektronik dan bagian-
bagiannya; layanan ritel disediakan oleh berbagai toko; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel disediakan
oleh toko pengiriman; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel untuk alat yang dioperasikan dengan tangan untuk
konstruksi; layanan ritel untuk bor dan gergaji listrik; layanan toko ritel dan toko grosir; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan alat yang dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis outlet
grosir dan eceran; memberikan informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi produk
konsumen; mengatur penjualan untuk konverter daya / inverter / charger untuk digunakan dalam energi yang dapat diperbarui
(termasuk fotovoltaik dan tenaga angin) sistem; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli
barang dan jasa; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli; menyediakan program loyalitas
pelanggan untuk tujuan promosi; minimarket; pemasaran internet; pemasaran langsung; pemasaran media sosial; pemasaran
online; pemasaran produk; pemasaran toko; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan voucher-voucher belanja untuk kepentingan
promosi; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; penyelenggaraan riset pemasaran,
pembelian konsumen dan iklan; perantara / grosir / eceran baterai sekunder litium; perdagangan barang; perdagangan online;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan
insentif-insentif kepada para pelanggan; promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala
jenis dan bentuk; promosi secara daring (online); pusat perbelanjaan; 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; supermarket peralatan dan perlengkapan pertukangan; toko; toko
bangunan; toko eceran; toko eceran bahan bangunan; toko elektronik; toko grosir; toko online; toko penjualan alat-alat rumah
tangga; toko penjualan barang elektronik baik secara online ataupun secara langsung; toko peralatan dan perlengkapan
pertukangan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 01:52:56
540   EtiketDID2022036164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG MENARA DUTA LANTAI 3 WING B, JL. H.R. RASUNA SAID KAV. B-9,
DESA/KELURAHAN SETIA BUDI, KEC. SETIABUDI, KOTA ADM. JAKARTA
SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA, 12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12910

PT SINTESA DUTA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SYNDERM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan farmasi; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; bahan

pencernaan untuk keperluan farmasi; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan
kebersihan; enzim untuk keperluan medis; enzim untuk suplemen diet; evakuasi; infus obat; krim jagung dan kulit mati; losion
untuk keperluan farmasi; minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman obat; obat jagung; obat pencahar;
obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obatan untuk keperluan medis; pembalut, kedokteran; pencernaan untuk
keperluan farmasi; penekan nafsu makan untuk keperluan medis; pensil kutil; pil antioksidan; pil pelangsing; pil penekan nafsu
makan; protein untuk suplemen diet; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan;
sabun obat; salep kulit terbakar; sediaan douching untuk keperluan medis; sediaan enzim untuk keperluan medis; sediaan
farmasi; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan medis untuk tujuan pelangsingan;
sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; sediaan untuk kapalan; sediaan untuk pengobatan luka
bakar; sediaan vitamin; semprotan pendingin [medis]; serat makanan; serum; suplemen diet dari serbuk sari; suplemen nutrisi;
suplemen protein diet; susu almond untuk keperluan farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 02:52:29
540   EtiketDID2022036165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN HADIAH UTAMA 3 E 1 NO 1292, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11460

DENNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GHAUDENS
Merek Kata
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 06:30:07
540   EtiketDID2022036166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GANDARIA RT 010 RW 002 KELURAHAN PEKAYON , Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

RESTI VIKARIA SINTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DUO OFFICIAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air bervitamin dan minuman bervitamin untuk penggunaan medis; Aplikator atau bantalan yang mengandung obat yang

digunakan untuk sediaan-sediaan kulit untuk melindungi kulit dan bibir; Bahan pengikat mikotoksin sebagai suplemen diet
untuk pakan ternak; Bahan serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) yang larut dalam air (water-soluble) untuk
penggunaan/keperluan industri; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung obat, non-obat dan sediaan
dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen nutrisi untuk keperluan
medis; Campuran bahan simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan
medis; Campuran minuman suplemen gizi bubuk yang mengandung satu atau lebih bahan berikut, dekstrosa, protein, protein
susu, atau konsentrat protein whey; Gel pembersih kulit antibakteri berbasis chlorine dioxide; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk
penggunaan pengobatan Tiongkok; Gula pelengkap diet; Gula rendah lemak untuk diet dan mempertahankan kelangsingan
tubuh; Implan kulit biologis, yaitu, larutan visco-suplemen untuk mengisi keriput; Kasein untuk suplemen diet; Makanan dan zat
diet tanpa resep yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter
hewan dan akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet tambahan
dalam bentuk bubuk, kapsul, atau tablet yang terbuat dari minyak, lemak dan kacang yang telah diolah; Makanan diet untuk
penggunaan medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit;
Makanan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan
medis (food suplement); Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman
diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman kesehatan yang mengandung vitamin untuk
meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman
suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu;
Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan;
Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman
suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman vitamin dan mineral (untuk
medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman
bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Nutraceuticals untuk digunakan
sebagai suplemen diet; Pembersih kulit medis antibakteri; Penutup kulit berperekat untuk kegunaan medis; Produk pengganti
makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat; Protein suplemen diet
berbahan dasar tumbuhan dalam bentuk bubuk; Protein untuk dikonsumsi manusia, protein bubuk untuk dikonsumsi manusia
yang dapat mengandung mineral, vitamin, dan bahan-bahan herbal; Protein untuk suplemen diet; Sediaan dari vitamin;
Sediaan farmasi untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Sediaan farmasi yang
mengandung Vitamin C; Sediaan membersihkan bakterisida untuk kulit; Sediaan sanitasi kulit; Sediaan-sediaan campuran
vitamin; Sediaan-sediaan diet yang mengandung minyak kanabidiol; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi
penyakit kulit; Sediaan-sediaan pharmasi untuk menanggulangi radang infeksi kulit atopik; Sediaan-sediaan tabir surya yang
mengandung obat untuk kulit dan bibir; 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; Sediaan-sediaan topikal yang mengandung
obat untuk digunakan manusia untuk membersihkan kulit, untuk mencegah atau mengurangi gejala jerawat dan penyakit kulit
lainnya, untuk luka bakar, gatal, kekeringan, luka dingin, untuk perawatan dan perlindungan kulit dan bibir; Sediaan-sediaan
untuk perawatan kesehatan, suplemen kesehatan, makanan tambahan untuk kesehatan, nutrisi tambahan untuk tujuan
perawatan kesehatan; Sediaan-sediaan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral untuk penggunaan oral yang dijual dalam
bentuk kantong; Serat untuk diet; Serat untuk keperluan diet; Serat yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber)
sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Serbuk untuk suplement diet; Suplemen diet dan gizi; Suplemen
diet dan tambahan nutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture; Suplemen diet nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen diet
protein dan produk protein untuk konsumsi manusia; Suplemen diet untuk hewan, yaitu, hewan peliharaan dan ternak;
Suplemen diet untuk keperluan medis; Suplemen diet untuk mempercepat pertumbuhan probiotik; Suplemen diet yang terdiri
dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen diet yang terdiri dari unsur mikro; Suplemen diet, nutrisi, 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 diet, sediaan vitamin dan mineral untuk pembuahan, kehamilan dan paska-melahirkan, yang
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diadaptasi untuk penggunaan medis; Suplemen diet, yaitu, bar protein; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau
sachet; Suplemen gizi dan makanan, yaitu probiotik untuk digunakan dalam makanan dan suplemen makanan untuk konsumsi
manusia; Suplemen gizi untuk digunakan dalam budidaya perikanan (akuakultur); Suplemen herbal organik dan non-organik;
Suplemen kolostrum; Suplemen laktasi bernutrisi dalam bentuk kapsul, teh, dan tincture untuk mendukung dan mendorong
produksi ASI yang sehat pada wanita menyusui; Suplemen laktasi bernutrisi untuk konsumsi manusia dalam bentuk teh,
kapsul, bubuk, cairan, kapsul gel, ekstrak, dan tincture; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa
kapsul minyak ikan; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan
madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan
makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan oral untuk penggunaan medis;
Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen mineral untuk bahan
makanan; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat nutrisi; Suplemen nutrisi dari ekstrak
tumbuhan; Suplemen nutrisi ekstrak bakteri asam laktat; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul
minyak ikan; Suplemen nutrisi untuk keperluan medis; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari buah-buahan,
sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen untuk ibu hamil; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen
untuk sendi dan tulang (untuk keperluan medis); Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang mengandung vitamin
C; Suplemen zat besi untuk anemia karena kekurangan zat besi; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk bayi; Suplemen-
suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet; Suplement; Suplement bernutrisi;
Suplement dan produk nutrisi untuk keperluan dan penggunaan medis; 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; Susu
bubuk kambing yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin, mineral dan/atau bahan-bahan untuk membantu
pencernaan, penyerapan vitamin dan mineral untuk anak-anak; Susu diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; 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; Zat pantangan/diet berbahan dasar kedelai dan/atau berbahan dasar beras, untuk penggunaan medis dan/atau
sebagai makanan untuk bayi; acai powder, suplemen diet; aditif makanan hewan peliharaan dalam bentuk vitamin dan
mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan untuk
digunakan sebagai suplemen gizi; agen pengiriman dalam bentuk film terlarut yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi;
agen pengiriman dalam bentuk pelapis untuk tablet yang memfasilitasi pengiriman suplemen gizi; air yang diperkaya vitamin
untuk keperluan medis; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan [suplemen makanan];
antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan untuk suplemen gizi; bahan makanan, suplemen
makanan dan minuman untuk keperluan farmasi, mengandung trigliserida rantai medium dan memiliki efek menyehatkan;
bahan-bahan diet yang diadaptasi untuk pemakaian medis.; bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; bar
energi suplemen gizi; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bubuk protein sebagai pengganti makanan
untuk digunakan sebagai suplemen diet, protein yang dikocok (protein shakes); cairan obat yang mengandung vitamin, untuk
rokok elektronik; campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah;
campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen nutrisi bubuk; cangkok kulit;
energy bar digunakan sebagai suplemen makanan; enzim untuk suplemen diet; film pelindung kulit pelindung untuk
penggunaan medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi
pengiriman obat-obatan; gel pembersih kulit antibakteri berbasis alkohol; gula diet untuk keperluan medis; gula susu
[suplemen gizi]; kasein untuk suplemen diet; kolagen untuk keperluan medis; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; krim
jagung dan kulit mati; krim kulit berbasis kortison; krim kulit hidrokortison untuk penggunaan dermatologis; krim kulit obat; krim
obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung kulit untuk
penggunaan medis; kulit angostura untuk keperluan medis; kulit bakau untuk keperluan farmasi; kulit condurango untuk
keperluan medis; kulit donor manusia diproses untuk penggantian jaringan lunak; kulit myrobalan untuk keperluan farmasi;
kulit puring; kulit puring untuk tujuan medis; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lotion dan
krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion farmasi untuk kulit; lotion kulit obat; lotion obat untuk kulit terbakar;
makanan dan bahan-bahan diet yang disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan
tambahan/tambahan nutrisi (berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan
minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan
medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat diet
yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan
medis atau kedokteran hewan; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan
kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter
hewan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum;
makanan/minuman suplemen kesehatan; mineral dan suplemen mineral; minuman bervitamin; minuman diet untuk bayi yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman
diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman
medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman pengganti makanan yang diperkaya dengan
vitamin, mineral dan protein sebagai zat tambahan untuk kesehatan dan kesejahteraan secara umum; minuman suplemen
diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen gizi, bukan untuk keperluan
medis; minuman tambahan makanan diet; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan
makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman tambahan untuk keperluan diet; minuman yang diperkaya vitamin untuk
keperluan medis; pasta pelindung penghalang kulit untuk penggunaan medis; patch uji diagnostik untuk aplikasi pada kulit
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untuk menentukan reaksi alergi; pati untuk keperluan diet; pati untuk keperluan diet atau farmasi; pelembab kulit obat;
pembersih obat untuk kulit dan luka; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pengganti gula diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; pengganti makanan dan campuran minuman
suplemen diet untuk keperluan medis; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; perban perekat untuk luka kulit; perban untuk
luka kulit; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; probiotik untuk digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen
makanan kesehatan; produk pati dan pati untuk keperluan diet dan farmasi; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk
keperluan diet; produk sampingan dari pengolahan sereal untuk keperluan diet atau medis; protein untuk suplemen diet; ragi
bir untuk digunakan sebagai suplemen makanan; roti yang diperkaya vitamin untuk tujuan terapi; sabun kulit antibakteri; salep
kulit sakit herbal untuk hewan peliharaan; salep kulit terbakar; sediaan dan bahan farmasi untuk perawatan kulit dan jaringan
yang rusak; sediaan diet berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; sediaan diet disesuaikan untuk keperluan medis;
sediaan diet untuk pembentukan otot; sediaan farmakologis untuk perawatan kulit; sediaan farmasi multi-vitamin; sediaan
farmasi untuk mencegah cacat kulit selama kehamilan; sediaan farmasi untuk menghidrasi kulit selama kehamilan; sediaan
farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan
farmasi untuk merawat kulit kering yang disebabkan oleh kehamilan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan farmasi
untuk perawatan kulit hewan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit untuk hewan; sediaan makanan diet diadaptasi untuk
keperluan medis; sediaan multivitamin; sediaan nutraceutical untuk digunakan sebagai suplemen diet; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan perawatan kulit kepala psoriasis; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan kulit untuk
keperluan medis; sediaan untuk membersihkan kulit untuk keperluan medis; sediaan untuk membuat minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan vitamin; sediaan vitamin A; sediaan vitamin B; sediaan vitamin C; sediaan vitamin
D; sediaan vitamin campuran; sediaan vitamin dan mineral; sediaan vitamin dan mineral untuk digunakan sebagai suplemen
pada susu formula bayi; sediaan vitamin dan mineral untuk keperluan medis; sediaan zat vitamin; sediaan-sediaan diet untuk
keperluan pelangsingan (kesehatan); sediaan-sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen);
serbuk kalsium (suplemen); sereal disesuaikan untuk cacat untuk keperluan diet atau medis; stimulan [sediaan farmasi]
terbuat dari vitamin; suplemen bernutrisi; suplemen bernutrisi bayi; suplemen bernutrisi dengan probiotik; suplemen bernutrisi
keperluan medis; suplemen bubuk nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet;
suplemen diet albumin; suplemen diet alginat; suplemen diet atau zat gizi tambahan; suplemen diet biji rami; suplemen diet biji
rami untuk hewan; suplemen diet bubuk anggur merah; suplemen diet dari mineral untuk hewan; suplemen diet dari serbuk
sari; suplemen diet dimaksudkan untuk melengkapi diet normal atau memiliki manfaat kesehatan; suplemen diet gandum;
suplemen diet glukosa; suplemen diet glukosa untuk hewan; suplemen diet herbal; suplemen diet kolostrum; suplemen diet
lesitin; suplemen diet probiotik; suplemen diet propolis; suplemen diet protein kedelai; suplemen diet ragi; suplemen diet royal
jelly; suplemen diet seng; suplemen diet spirulina; suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur; suplemen diet
untuk konsumsi manusia; suplemen diet untuk manusia; suplemen diet untuk mengendalikan berat badan; suplemen diet
untuk mengendalikan kolesterol; suplemen diet wheatgrass; suplemen diet yang terdiri dari asam amino; suplemen diet,
suplemen nutrisi dan suplemen makanan; suplemen gizi dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam
bentuk butiran; suplemen gizi dalam bentuk gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul
untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam bentuk kunyah; suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi mineral; suplemen gizi yang mengandung vitamin dan
mineral; suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen kalsium; suplemen
karbohidrat; suplemen kehamilan; suplemen makanan; suplemen makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen
makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk
olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan
nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk
kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran
minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal
campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri
dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen
makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan
mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; suplemen makanan untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis;
suplemen makanan untuk perlindungan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan
untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya; suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen
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makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen mineral; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi
atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak;
suplemen nutrisi untuk kucing; suplemen nutrisi untuk manusia dan hewan; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet
sebagai makanan fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen pakan ternak untuk keperluan
dokter hewan; suplemen protein diet; suplemen ragi untuk hewan; suplemen tambahan dan vitamin; suplemen tambahan
nutrisi dan diet; suplemen untuk ikan; suplemen untuk udang; suplemen vitalitas; suplemen vitamin; suplemen vitamin cair;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; suplemen vitamin dan
mineral; suplemen vitamin dan mineral untuk hewan peliharaan; suplemen vitamin untuk hewan; susu bubuk lactobacillus
instan untuk suplemen; tablet vitamin; tablet vitamin efervesen; tambalan suplemen vitamin; tetes vitamin; tisu pelindung kulit
pelindung untuk penggunaan medis; toner kulit obat; vitamin; vitamin bergetah; vitamin dan mineral batangan untuk keperluan
medis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pencegahan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa;
vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; vitamin dan mineral
untuk digunakan dalam pencegahan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan mineral untuk perbaikan struktural
struktur epidermis; vitamin dan mineral untuk perlindungan struktural struktur epidermis; vitamin dan obat untuk burung;
vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas; vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; vitamin dan
suplemen vitamin; vitamin prenatal; vitamin untuk anak-anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk hewan
peliharaan; vitamin untuk orang dewasa; zat dan sediaan diet untuk penurunan berat badan; zat diet untuk penggunaan
medis, makanan untuk bayi; zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; zat diet yang disesuaikan untuk
penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang terdiri dari vitamin, mineral, asam amino dan unsur mikro; zat makanan
yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 06:35:46
540   EtiketDID2022036168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANGKALAN JATI V/39 RT. 003 RW. 005 KEL. CIPINANG MELAYU KEC.
MAKASAR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

MUHAMMAD NAJMI, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK ARSYA KENCANA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, coklat, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; Mukena; Tutup kepala; alas kaki; bandana; dasi; kaos kaki; pakaian; sarung; sarung tangan; syal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 06:47:39
540   EtiketDID2022036169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH MANSYUR DASAN SARI RT 009 RW 038 KELURAHAN KEBUN SARI, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Barat

DESTY ALMA TRIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BeU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan 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.; 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;
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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 penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar
mulut tidak mengandung obat; 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 untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; 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 wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(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); 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; Pewangi badan (kosmetik); 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 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (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 untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; 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 tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan 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; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut;
Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu,
sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; 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; 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 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; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik;
cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik);
deodoran untuk perawatan tubuh; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; garam
mandi untuk keperluan 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]; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk
keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai
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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; 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; 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 tanpa obat; 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 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, 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 anti-bintik 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 untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; 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 kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; 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 untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik; 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; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; 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 [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk
keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji
rosa canina untuk penggunaan kosmetik; 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 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 perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
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 wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit
digunakan sebagai 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 mata kosmetik; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi
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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; persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; 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 [tidak mengandung
obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan
bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan 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 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 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 pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
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 kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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 rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; 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 pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
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 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 perawatan gigi;
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 penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan
kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas 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 diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk
keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DIYORI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold dan 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.; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan,
yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner,
astringen, balsem, masker pelembab, sabun batangan yang tidak mengandung obat; Bahan-bahan untuk perawatan rambut,
yaitu, sampo, kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel;
Barang 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 penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar
mulut tidak mengandung obat; 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 untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik
perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu
sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; 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 wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Maker wajah (Kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(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); 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; Pewangi badan (kosmetik); 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 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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (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 untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; 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 tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit
bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
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perawatan kulit; 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; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut;
Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner cair (Kosmetik); Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu,
sediaan perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; 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; 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 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; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik;
cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik);
deodoran untuk perawatan tubuh; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; garam
mandi untuk keperluan 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]; gel,
semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; 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; 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; 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 tanpa obat; 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 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, 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 anti-bintik 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 untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan untuk perawatan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk perawatan kulit; 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 kulit kepala tanpa obat; krim perawatan
kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan rambut; 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 untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik; 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; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
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perawatan kulit; 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 [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk
keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji
rosa canina untuk penggunaan kosmetik; 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 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 perawatan kulit; mousse perawatan kulit;
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 wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit
digunakan sebagai 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 mata kosmetik; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar nafas;
penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; 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; persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; 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 [tidak mengandung
obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi
rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair pribadi, sabun pribadi tanpa air, batang pembersih pribadi, sediaan
perawatan rambut dalam bentuk batangan; sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan
bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik
untuk berjemur dan sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan 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 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 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 pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
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 kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit 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 rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; 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 pembersihan, perawatan dan perawatan rambut;
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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 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 perawatan gigi;
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 penyegar kain beraroma; semprotan penyegar nafas; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum
perawatan rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan
kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan
perawatan hewan]; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan
tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu penyamakan [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan
pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas 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 diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau
penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan 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

26/05/2022 07:20:40
540   EtiketDID2022036171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BUTUH RT 040 RW 014 BANARAN, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah
WALUYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOMILK
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning dan Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; serbuk
susu kambing; susu kambing; susu kambing bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 07:27:05
540   EtiketDID2022036172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Sultan botutihe RT 001 Rw 001, Kel. Moodu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo,
Gorontalo, 96113

Novita ilahude

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapur K3
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klapertaart; Kue kering (pastri); Kue tradisional; Puding (makanan penutup); kue basah; kue sus; pai; roti kukus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 07:27:27
540   EtiketDID2022036173

730 Nama Pemohon : RINI ANGGRAINI
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Alamat Pemohon : Jl. Teluk Leok, RT. 003/RW. 001, Kel. Limbungan, Kec. Rumbai Timur , Kota
Pekanbaru, Riau, 28261

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUPUK RJ KAMERAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Coklat, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kapur dolomit; Pupuk Kompos; Pupuk dan sediaan pupuk, termasuk pupuk untuk disebarkan melalui udara, pupuk cair,

pengaya mulsa, pakan kebun, pupuk tanah, pupuk anorganik dan pupuk tanah; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk
perkebunan, pertanian dan holtikultura; Suplemen pupuk; garam [pupuk]; kapur nitrogen pupuk kandang; pupuk; pupuk alami;
pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk anorganik; pupuk bebas klorin; pupuk cair;
pupuk campuran; pupuk fosfat; pupuk fosfat menyatu; pupuk hayati; pupuk hayati non-kimia; pupuk kalium; pupuk kalium
klorida; pupuk kalium sulfat; pupuk kalsium silikat; pupuk kalsium superfosfat; pupuk kandang; pupuk kompleks; pupuk
majemuk; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk mineral; pupuk multi-nutrisi; pupuk nitrogen; pupuk organik;
pupuk organik cair (biokultur tanah, biokultur daun, antigen); pupuk superfosfat ganda; pupuk superfosfat ganda atau tripel;
pupuk superfosfat yang tergabung; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan
pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga; pupuk urea; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 07:48:19
540   EtiketDID2022036174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Meruya Ilir B 3 / 26 RT.011 RW.004, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11620

HARI WIBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NADINE WIBOWO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, dan kuning serta unsur logo
511 Kelas Barang/Jasa : 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; snack bar berbahan dasar biji; snack

bar berbasis susu probiotik===
===Kue daging; Kue kering (pastri); Kue-kue; kue beras; kue pai; kue tart===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 08:06:02
540   EtiketDID2022036175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KEMANG FLAMBOYAN RAYA BLOK BT 9 KP 5 RT/RW : 004/012 KEL BOJONG
MENTENG, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17116

SRI PURWO IMAMIASIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jeng Asih
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Merah, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===krim pelembab kulit [kosmetik]; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion

susu untuk perawatan kulit; sabun wajah tanpa obat; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; 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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 08:26:49
540   EtiketJID2022036176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dalung Permai Blok HH/30, Br Bhinneka Nusa Kangin, Dalung, Kuta Utara,
Kabupaten Badung, Bali, 80361

I Putu Fendy Agus Erawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'EXECUTIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Executive memiliki arti pemimpin tertinggi dalam sebuah organisasi
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan salon rambut untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 08:40:44
540   EtiketDID2022036177

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SM. Raja, Kel/Desa Sitamiang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota
Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia., Kota Padang Sidempuan,
Sumatera Utara

DEVRI NOVAL JAMBAK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Heri Aryanto S.H., M.H
Mayapada Tower 11th Floor, Jl. Jenderal  Sudirman Kav. 28

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATIK SJ SUNAN JAWA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Celana jeans; Gamis pria; Ikat kepala (pakaian); Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Kopiah; Pakaian Batik; Pakaian

muslim; Rok Jeans; Sarung batik; T-shirt; Tutup kepala; alas kaki; baju batik; bando [pakaian]; baret; blazer; cardigan; celana;
dasi; gamis; gaun; hoodies; ikat pinggang; jaket; jas; jas hujan; jilbab; jubah; kaos; kaos kaki; kaus kaki; kemeja; kerah
[pakaian]; manset; mantel; pakaian [pakaian]; pakaian dalam; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; piyama; ponco; rok; rompi; sabuk; sandal; sarung; sarung tangan; sepatu; sepatu bot; singlet; syal; syal dan
jilbab; topi; topi dan peci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 08:51:28
540   EtiketDID2022036178

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. Jokevin Prasetyadhi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOISTURO SKIN BARRIER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Dasar Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); 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 .; Gel pelangsing (kosmetik); Kosmetik, yaitu sediaan untuk
menghilangkan atau mengurangi garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah,
ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit manusia; Krim bernutrisi; Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim pelembab;
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(kosmetik); Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Lip tint (pewarna bibir); Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Pelembab (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka
kosmetik yang sudah dilembabkan; Produk kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); 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.; Semprotan pelembab wajah; Serum bibir; Serum
kecantikan (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner wajah (kosmetik); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk
kulit; balsem bibir tanpa obat; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); dupa; esens untuk kulit; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; kertas untuk penggunaan kosmetik; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; kosmetik untuk bibir; 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 masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pengencang
[kosmetik]; krim ruam popok tanpa obat; krim tabir surya; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik];
lipstik; losion kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; masker
wajah kosmetik; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab kulit
berbentuk losion dan semprotan; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengkilap bibir; pensil mata
kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; produk pemutih (kosmetik); sabun-sabun; sediaan kolagen untuk
keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit
kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan perawatan
rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah 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; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik);
serum pemutih (kosmetik); serum rambut; shampo rambut; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu yang diresapi dengan
losion kosmetik; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 09:03:01
540   EtiketDID2022036179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN HOLIS INDAH I BLOK C2 NO. 9 KEL. CIGONDEWAH RAHAYU KEC.
BANDUNG KULON, Kota Bandung, Jawa Barat, 40214

ADE TJANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUSHIN + HURUF KANJI + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Sambung Kabel Fiber Optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 09:05:00
540   EtiketDID2022036180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEMLOKO RT.003 RW.002 KEL. CATURHARJO KEC. SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

SRIWIDAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRO ETTA GOATMILK + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; hasil produksi susu kambing; keju

susu kambing; susu kambing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 09:26:38
540   EtiketDID2022036181
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BCI Blok E-7/1, RT/RW.004/006, Cikande, Serang - Banten, Kabupaten Serang,
Banten, 42186

Sahat Manalu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAYA ABADI STEEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===besi dan baja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 09:38:39
540   EtiketDID2022036182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. lumba-lumba tanjungsari 001/008 sugihwaras, pemalang, jawa tengah.,
Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, 52312

FITA ROSIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AkioFit BIUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemon (sirup); Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman

serbuk rasa campuran buah beri; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; bitter lemon
(bir); bubuk anggur merah untuk membuat minuman; cola [minuman ringan]; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat
minuman; esensi untuk membuat minuman; jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk
digunakan dalam persiapan minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; minuman berbahan dasar buah; minuman
berkarbonasi rasa buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah; minuman isotonik; minuman jus anggur, tanpa-alkohol;
minuman jus cranberry; minuman jus jeruk; minuman jus nanas; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman rasa
buah; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-
alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol
yang aroma teh; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; serbuk digunakan dalam sediaan minuman air
kelapa; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman
olahraga; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 10:18:15
540   EtiketJID2022036184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mantri No. 198, RT. 009 RW. 012, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan
Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10620, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Danniel Jusuf Sutikno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: M. Djarot Rudi Rahardjo S.H.
Komplek Pasadena, Jalan Rofina D3-14, Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Margahayu
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEAR DIAMOND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, merah muda, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Iklan secara online; Jasa klerikal (administrasi) untuk mengambil pesanan

penjualan; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa pengadaan barang
untuk orang lain; Jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang (tidak termasuk transportasi
dari padanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari toko retail,
toko grosir, melalui mesin penjual otomatis, dengan pemesanan surat atau melalui media telekomunikasi, dari situs web
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barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global dan melalui jaringan belanja televisi; Jasa penjualan eceran dan
grosir; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa ritel dan toko ritel online yang
berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko ritel online yang menampilkan program perangkat lunak komputer,
game komputer, rekaman audio, publikasi elektronik, buku, film, musik, video, dan program TV; Memberikan informasi iklan
dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk pembelanjaan daring;
Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyewaan ruang iklan di situs web; agen impor-ekspor;
iklan banner; iklan baris; iklan online; iklan radio; iklan secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui
internet; jasa agen pesanan pembelian; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk
perhiasan; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa konsultasi yang berkaitan dengan
pengadaan barang dan jasa; jasa pemrosesan data dalam bidang transportasi; jasa pemrosesan data di bidang transportasi;
jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa
melalui sponsor untuk olahraga, musik dan hiburan; jasa retail secara online untuk produk konsumen; jasa ritel berkenaan
dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian
olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan
peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; layanan mengelola urusan kapal di pelabuhan berupa layanan administrasi yang
berkaitan dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan; layanan registrasi mobil; layanan ritel disediakan melalui katalog
pesanan melalui pos; layanan ritel online untuk musik dan film yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; manajemen
bisnis di bidang jasa transportasi dan pengiriman; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; menyediakan
informasi tentang toko yang dapat menggunakan kupon (termasuk kupon elektronik) untuk anggota terdaftar dari layanan
uang elektronik; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer; pekerjaan kantor tentang
pembelian dan penjualan barang untuk orang lain; pemasaran; penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon
diskon (termasuk kupon diskon elektronik) untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; penerbitan stempel
perdagangan; penerbitan, kliring dan pengelolaan kartu poin; penerbitan, pengelolaan, kliring kartu poin untuk
mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa; penerbitan, pengelolaan, kliring kupon (termasuk kupon elektronik)
dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan layanan dan penyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, pengelolaan, kliring poin untuk mempromosikan penjualan produk dan menyediakan jasa; penerbitan,
pengelolaan, kliring poin yang dapat diakumulasikan yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan harga pembelian
barang dan jasa yang dapat ditukar dengan barang atau jasa atau ditawarkan untuk diskon dan pemyediaan informasi terkait
dengannya; penerbitan, perantara penerbitan dan kliring stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu
diskon istimewa/ khusus; penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola sebagai data
elektronik) untuk promosi penjualan atau layanan penyediaan promosi; pengumpulan poin dan poin kliring untuk
mempromosikan penjualan produk dan jasa; penyediaan bantuan bisnis kepada pihak lain dalam pengoperasian komputer
dan sistem komputer; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan di Internet;
penyediaan informasi mengenai penjualan produk; penyediaan informasi tentang penerbitan kupon diskon (termasuk kupon
elektronik); penyediaan informasi tentang penerbitan, perantara penerbitan, kliring poin istimewa (disimpan dan dikelola
sebagai data elektronik) untuk promosi penjualan atau promosi penyediaan layanan; penyediaan ruang iklan; penyelidikan,
pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyewaan ruang iklan di Internet untuk iklan pekerjaan; 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;
pernerbitan, pengelolaan, kliring poin (termasuk poin elektronik) untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan
layanan dan penyediaan informasi terkait dengannya; rekrutmen dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis
akumulasi poin waralaba, keanggotaan; sistematisasi data ke dalam basis data komputer.; menyusun data dalam database
komputer; pemasaran acara; pemrosesan pesanan elektronik; pemrosesan pesanan pembelian secara online yang
terkomputerisasi elektronik; penataan etalase toko; pengumpulan informasi melalui database komputer; pengumpulan,
kompilasi sistematisasi informasi ke dalam database komputer; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain;
penyebaran materi iklan melalui pos; penyediaan bantuan bisnis operasional untuk perusahaan; penyediaan jasa penjualan
eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyesuaian bahan iklan dengan perkembangan terbaru;
penyewaan ruang iklan; penyewaan ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media
komunikasi; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; promosi konser musik; proses administrasi pesanan pembelian;
proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; registrasi kendaraan dan layanan
pemindahan hak; toko yang menjual perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 10:35:47
540   EtiketDID2022036185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: VILA REGENSI TNG II BLOK FD 19/05 RT. 002 RW. 010 KEL. GELAM JAYA KEC.
PASAR KEMIS, Kota Tangerang, Banten

GILBERT CALVINDORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODULaR HYDRAULIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komponen segel mekanis; Mekanisme kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor; Penyaring (bagian dari mesin),
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tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; Regulator Bagian dari mesin; aktuator katup hidrolik; aktuator katup
pneumatik; alat perangkai tekanan hidrolik (bagian dari mesin); bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk
pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease
pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga
termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong
(plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup
(caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-
barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; dudukan mesin; katup [bagian pompa];
katup bola menjadi bagian dari mesin; katup kontrol pompa; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [bagian-
bagian mesin]; katup kupu-kupu menjadi bagian dari mesin; katup penutup untuk mengatur aliran cairan ke mesin; katup
tekanan (bagian dari mesin); katup tekanan balik menjadi bagian dari mesin; katup tekanan hidrolik; klak katup [bagian-bagian
mesin]; kontrol hidrolik untuk motor dan mesin; mesin dan instrumen pneumatik atau hidrolik; mesin hidrolik; mesin hidrolik dan
aparat; mesin hidrolik dan motor; mesin pneumatik; pelumas pompa; pengatur tekanan (bagian dari mesin); peralatan
pengukuran dan kontrol untuk minyak dan gas, ruang angkasa, otomotif, listrik dan industri energi; pompa [bagian mesin,
mesin atau motor]; pompa hidrolik; pompa pneumatik; pompa untuk mesin pendingin; ring piston; servomotor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 10:39:00
540   EtiketJID2022036186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Merdeka No.23 RT/RW: 009/004, Kp. Rambutan, Ciracas, , Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13830

PT. Gunadi Putra Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GUNADI PUTRA NUSANTARA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===pemilahan sampah dan bahan daur ulang [transformasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 10:42:08
540   EtiketJID2022036187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tanah Merdeka No.23 RT/RW: 009/004, Kp. Rambutan, Ciracas,, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13830

PT. Gunadi Trans Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GTN GUNADI TRANS NUSANTARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===penanganan kargo, yaitu, penanganan stasiun pengangkutan kontainer; pengangkutan barang [pengiriman barang];

pengiriman barang dengan truk; penyediaan layanan dan fasilitas pergudangan; penyewaan gudang; pergudangan;
transportasi dengan truk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 10:47:11
540   EtiketDID2022036188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Sawo No. 6A, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

Edward Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fachran Dirgantara Muhammad S.H.
Jl. Veldrom No.61, RT. 011/RW.001, Kel. Jati, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cloudlovered
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Langit/Biru Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembar karton untuk  kemasan; bahan kemasan karton; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik,

termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik untuk
kemasan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan wadah kertas; kemasan wadah
kertas atau karton; kertas dan plastik untuk kemasan; kertas-kertas kemasan; kotak karton untuk kemasan industri; kotak
kemasan kardus; kotak kemasan kertas; perekat lapisan tipis untuk kemasan; wadah kemasan industri dari kertas dan
karton===
===Percetakan bahan periklanan; Percetakan brosur periklanan untuk pihak lain; Percetakan sesuai pesanan nama dan logo
perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk pihak lain; jasa percetakan; jasa percetakan alat
tulis; jasa percetakan dan perencanaan vinil; jasa percetakan seni rupa; percetakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 10:55:25
540   EtiketDID2022036189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.RANGGALAWE NO.21 RT/RW 003/003 KELURAHAN,REGOL, Kabupaten Garut,
Jawa Barat, 44111

LELA NURLAELA, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHIKO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CHIKO Nama yang membuat nya
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar pizza; Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan

dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Bakmi
goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Beras; Bolu nanas; Bubur; Bubur Ayam; Bubur nasi ayam; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu
Sate Ayam; Bumbu siap saji; Bumbu ayam goreng; Bumbu sop merah; Buras; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger
Daging Ikan (Sandwich); Cendol; Cilok; Cimol; Cireng; Dodol; Es (air yang dibekukan); Es Konsumsi; Es Lilin; Es krim
novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es loli; Es teler; Kemplang; Kerak Telor; Kerupuk Ikan; Kerupuk
Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Ketupat; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi
durian; Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kue; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang;
Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi;
Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue
Cucur; Kue Dadar Gulung; 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 Karawo; Kue Kecalo; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; 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 Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol;
Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Satu; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Srikaya; Kue
Strawberry; Kue Tat; Kue Timphan; Kue nanas; Kue pisang; Kue semprong; Kulit lumpia; Lalampa; Lemang; Lemper; Lemper
Daging; Lepet; Lontong; Makanan siap saji berbasi beras; Martabak; Martabak bangka; Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia;
Mie Celor; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Pantiaw; Mie Tarempa; Mie italia; Mie jepang; Mie yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Minuman Kopi Hawai;
Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh
oolong; Minuman cokelat; Minuman karamel; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan
berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; 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 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 Berkat; 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 Daun Jeruk; 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 Karage; Nasi Kari
Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan
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Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; 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 goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi
gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi
lemak; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi, pasta dan mie; Onyop; Pai isi daging; Pangsit; Pangsit goreng;
Pasung; Petatas; Pizza (roti); Pulut Nasi; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti
Buaya; Roti kering; Roti manis; Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Bawang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau;
Sambal Terasi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal tabur;
Sambel Bajak; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang;
Samosa; Saus; Seblak; Stik Keju; Sumpia abon sapi; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Teh hitam es; Teh lemon; Teh
olahan khas negara Thailand; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Wajik; bakso yang terbuat dari kanji; beras ketan;
bihun [mie]; bubur; bumbu rujak; cakwe/cakue; cokelat; donat; es batu; es buah; es buah yang bisa dimakan; es kopi; es krim;
es krim susu; es lilin (popsicle); es putar; es rasa; es serut; es susu; es teh; gula; gula batu; hidangan penutup puding
berbahan dasar nasi; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan
sosis pedas]; kantong kopi, terisi; kapsul teh, diisi; keripik camilan sereal instan; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi;
kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk udang; kopi; kopi bebas kafein; kopi giling; kopi instan; kopi rempah; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue balok; kue basah; kue bolu; kue coklat; kue kastangel; kue keju;
kue krim; kue nastar; kue putri salju; kue tar lezat; kue tart; kue untuk makanan ringan; kwetiau; lemper ayam; lumpia; madu
herbal; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah,
longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering;
makaroni; makaroni [kue kering]; mie ayam; mie goreng; mie hakka; mie kacang; mie sayur; mie soba instan; mie telur; mie,
dimasak atau tidak dimasak; minuman cokelat; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terutamanya terdiri dari
kopi; nasi ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi kotak; nasi kuning; nasi
rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; pai ayam; paket makanan yang
terdiri dari pasta atau nasi; peach cobbler (kue); permen; pinggiran pizza; pizza; produk-produk kopi; puding kembang tahu;
rengginang; risoles pisang; roti bakar; roti goreng; roti gulung; roti naan; sambal; sambal kacang; sambel; sambel ikan teri;
sandwich ikan; saus cabai; saus untuk ayam; saus untuk ikan; saus untuk nasi; sediaan minuman kopi; sosis yang dibungkus
adonan; stik balado; stik roti; teh celup; teh dingin; teh instan; teh jeruk nipis; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh rosella;
topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 11:13:54
540   EtiketJID2022036190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN WATES RT 007 RW 002 KEDENSARI, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur,
61272

PUPUT ARYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Canvas
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kanvas
591 Uraian Warna : Hitam, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pelatihan fotografi; Jasa proses gambar digital (fotografi); Jasa studio fotografi; Layanan fotografi; Layanan yang

menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Menyediakan fasilitas untuk kegiatan fotografi; fotografi;
fotografi Digital; fotografi potret; fotografi udara; jasa proses gambar digital (fotografi); jasa-jasa fotografi pernikahan; jasa-jasa
studio kesenian ialah jasa-jasa penyediaan tarian, akting, nyanyi, mimik, kaligrafi dan fotografi; layanan pencitraan digital
[fotografi]; pembuatan, pengembangan, produksi, dan pendistribusian konten hiburan yaitu konten hiburan multimedia, media
elektronik, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar ilustrasi, gambar, grafik animasi, dan foto di bidang hiburan, orang,
olahraga, seni, budaya populer, politik, berita, game elektronik, sains, teknologi, alam, pendidikan, drama, biografi, humor,
musik, hewan, dan minat manusia; pengeditan film fotografi; pengeditan foto; penyewaan kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau
videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing) gambar dan video; penyewaan
peralatan fotografi; publikasi diagram, gambar dan foto-foto===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 11:15:13
540   EtiketJID2022036191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM VILLA DAGO TOL BLOK C.2/3 RT 001 RW 019 KELURAHAN SERUA,
Kota Tangerang Selatan, Banten, 15414

MEDIYARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kompetensi Indonesia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Dalam Logo yaitu : Merah, Biru, Abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Sertifikasi Profesi; Jasa komputer sehubungan dengan sertifikasi transaksi bisnis dan persiapan laporannya; Jasa

sertifikasi untuk efisiensi energi bangunan; Layanan sertifikasi produk; Pengujian, analisis dan evaluasi proses-proses bisnis
dan layanan-layanan untuk orang lain untuk tujuan sertifikasi; jasa sertifikasi sistem manajemen; saran, konsultasi dan
informasi yang berhubungan dengan interior dan eksterior bangunan, teknik, dampak lingkungan, jasa sertifikasi dan jasa
arsitektural===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 11:28:45
540   EtiketJID2022036192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nusa Indah VII Grand Puri Alamanda No. 58, Babakan Timur, Kota Mataram,
Nusa Tenggara Barat, 83236

RONI ANGGADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEPO JAYA BANGUNAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===PASAR SWALAYAN; supermarket; toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 11:30:50
540   EtiketDID2022036193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BTN Pondok Aren, Rt 011 / Rw 007, Kel. Ciluar, Kec. Kota Bogor Utara, Kota Bogor,
Jawa Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, 16156

Pujo Laksono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lolimate
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan 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.; Bahan-bahan untuk perawatan rambut, yaitu, sampo,
kondisioner, pembilas yang berbentuk krim (creme rinse), penataan rambut glasir, semprotan, mousse, gel; 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; Bibit parfum; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Eyeliner; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah
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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; 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 matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Krim wajah (kosmetik); Krim
wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(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); Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik);
Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih
untuk digunakan pada rambut; Pensil highlighter (kosmetik); Perona Pipi; Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu
permata (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; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun cair
wajah; 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 kimia
untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); 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 kulit wajah; 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 pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan
binatu; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik);
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum untuk keperluan kosmetik;
Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab
Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum];
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; bedak talek untuk
keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bilasan pemutih gigi; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub 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 pasta gigi;
bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); dasar untuk parfum bunga; deterjen pencuci piring dalam bentuk bubuk; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum];
ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; 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; esens pemutih; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; 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 pemutihan gigi; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (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 untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas
untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik
[tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk
alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona 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; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; 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
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obat) untuk kuku, rambut dan kulit; 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, 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 kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil 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 pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; 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 tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik;
krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; 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 pemutih kulit wajah; losion rambut; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; 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 pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur
untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak
lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion
dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; pacar [pewarna kosmetik]; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori
digunakan sebagai kosmetik; parfum air wangi; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta pemutih
gigi; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
wajah kosmetik; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap
sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena;
pemutih kuku; pemutih selakangan; pensil eyeliner; 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; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush);
persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [penghilang warna]
untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan
sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan
(sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan
wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun kosmetik; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial,
kosmetik, shampoo, shampoo kering; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
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scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan cucian dan pemutihan; 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 pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; 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 gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit [kosmetik];
sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi; sediaan pemutihan kulit; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah 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 pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); soda pemutih; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu penyamakan
[kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tato sementara untuk
keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; 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 untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan 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

26/05/2022 12:18:41
540   EtiketDID2022036194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Meruya Selatan, Rt.007/004 Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta
Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CV. ROBBY JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CISALAM dan LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral; air mineral berkarbonasi; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan

rasa; jus buah; minuman buah; minuman energi; minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 12:31:46
540   EtiketDID2022036196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JAKARTA GARDEN CITY, CLUSTER SEMAYANG 7/ 15 RT.010/014 KEL.CAKUNG
TIMUR , KEC. CAKUNG - JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

SHELVI MULYAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELLPUMP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin

gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blower berputar
elektrik; Delivery Valve (Pegatur  tekanan sisa bahan bakar); Filter (suku cadang mesin atau motor); Filter kantong debu
vaccum; Filter udara untuk mesin ; Lembaran tipis berteknologi nano untuk menghemat bahan bakar kendaraan dan
mengurangi emisi (gas buang) kendaraan dengan aplikasi ditempelkan pada tangki bahan bakar; Mesin bubut pipa; Mesin
gergaji pemotong pipa; Mesin pemotong pipa; Mesin pengembang pipa; Mesin pengulir pipa; Mesin pengulir pipa dengan cara
diputar; Mesin pompa pembuang air; Pipa hembus pemotong, dioperasikan dengan gas; Pipa pembuangan bermulut banyak
[manifold] untuk mesin; Pipa pembuangan untuk motor dan mesin; Tangki penukar panas (mesin); babi untuk membersihkan
pipa; bagian mesin kendaraan, yaitu tangki cadangan untuk mendinginkan mesin kendaraan; bagian-bagian dan
perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket
pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies),
dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder,
o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan
(retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-
kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; blower aliran aksial;
blower daya untuk puing-puing rumput; blower menempa; blower salju; blower untuk digunakan dengan sistem pengangkutan;
busi pijar untuk mesin Diesel; filter (suku cadang mesin atau motor); filter bahan bakar; filter debu dan kantong untuk penyedot
debu; filter debu untuk pembersih vakum; filter oli; filter oli untuk motor dan mesin; filter udara partikulat untuk sistem
pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter udara untuk mesin mobil; filter untuk membersihkan udara pendingin
untuk mesin; filter untuk membersihkan udara pendingin, untuk mesin; filter untuk mesin; filter untuk motor dan mesin;
kerangka-kerangka saringan (filter)  untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman;
kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin penyaringan; membran filter untuk digunakan sebagai bagian dari
mesin; menekan filter untuk pengolahan kimia; mesin dan alat fusi untuk melebur dan menyambung ke pipa plastik; mesin
diesel untuk mesin; mesin diesel, selain untuk kendaraan darat; mesin las Inverter; mesin penanganan material, yaitu, sistem
penghilangan filter yang terdiri dari pelat angkat, umban dan tambatan yang digunakan dalam pengoperasian minyak dan gas
lepas pantai; mesin penjualan elektronik otomatis; mesin-mesin saringan (filter) membran; particulate filter [bagian mesin];
peralatan mesin untuk industri elektronik; pipa kepala sebagai bagian dari sistem pembuangan kendaraan; pipa knalpot
otomotif; pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; pipa tiup penyolderan, dioperasikan dengan gas; pompa air untuk mesin
kendaraan darat; pompa air untuk mesin pancang; rotary blower; saringan tangki.; saringan ventilasi tangki.; saringan-saringan
(filters) kartrid-kartrid untuk pengolahan minuman-minuman; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin dan peralatan-
peralatan pengolahan makanan atau minuman; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan; sistem
pembuangan untuk mesin diesel; tangki air pendingin untuk mesin mobil; tangki perluasan bagian dari mesin; turbin,
kompresor, katup, pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak dan gas,
petrokimia dan industri.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 12:41:15
540   EtiketDID2022036198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Babatan Pilang 10 Blok C-1/37 RT/RW. 003/005 Babatan, Wiyung , Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60227

Kie Burhan Irawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Val Cigarro + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Pipa rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; cerutu; cerutu-cerutu kecil;

filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kreteks; pemantik rokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok;
perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; produk-produk tembakau; rokok;
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snus; tabung rokok; tembakau kunyah; tembakau pipa; tembakau sirih dengan tembakau; tembakau sirih tanpa tembakau;
tembakau untuk dihirup; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah abu tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 12:42:10
540   EtiketDID2022036199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl katalia 1 Timur RT 010 / RW 007 , Kel. Kota bambu utara , Kec. Palmerah ,
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11420

Kristanto Rianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAMOTO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Emas kecoklatan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Coating kaca mobil; Pembersih blok mesin mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil;

Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Zat pembersih interior mobil; lilin mobil; membersihkan, mencuci dan
memoles sediaan; sampo mobil; sampo untuk kendaraan bermotor; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan
melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk mobil;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan termasuk
sediaan untuk mencuci, memoles, mengkilapkan; semir mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 12:50:38
540   EtiketDID2022036200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JAKARTA GARDEN CITY, CLUSTER SEMAYANG 7/ 15 RT.010/014 KEL.CAKUNG
TIMUR , KEC.
CAKUNG - JAKARTA TIMUR - DKI JAKARTA, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta

SHELVI MULYAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELLPUMP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktuator dan pengontrol untuk bermacam-macam referensi penggerak motor-listrik, yang diatur secara terpisah atau

menyatu dalam unit compact dan mencakup peralatan sensor untuk jumlah fisik yang digunakan secara teknis, gigi untuk
kontrol, sistem kopling dan pengereman yang bekerja secara mekanis, elektrik, pneumatik atau hidrolik yang berkenaan
dengan transmisi daya dan teknologi switching; Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan
lingkungannya selama tidur; Alat pengatur (regulator), listrik; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan
dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengukur dan penguji listrik dan elektronik, yaitu
pengukuran dan pengujian beban elektronik DC; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyimpan daya listrik untuk
menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat untuk mengukur kemampuan suatu larutan menghantarkan arus listrik
(Conductivity Meter); Alat untuk mengukur/ memantau/ menganalisa konsumsi listrik; Aparatus pengatur serta pengendali
listrik untuk partisi; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk
pintu gerbang; Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Baterai listrik untuk peralatan
pernapasan; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai
penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk rompi
yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepatu bot yang
dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler,
telepon pintar dan tablet komputer; Bel pintu listrik; Display listrik; Fiting listrik; Harnes kawat kelistrikan untuk mobil; Hiasan
pelindung saklar listrik; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik dalam bentuk penguji, yaitu kabel, antena,
tegangan (voltage), arus listrik (amperage), saluran telepon dan penguji kontinuitas; Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk
mengubah panas matahari menjadi listrik; KONTAK KONTAK LISTRIK; Kabel Listrik Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan
Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik Untuk Pertambangan; Kabel las listrik;
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Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat diunduh
untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya listrik; Kawat
dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Kbel Listrik Instrumen; Komponen dan
kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan
baterai; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Kotak listrik; MULTI TESTER LISTRIK;
Mesin yang dioperasikan dengan listrik untuk mengeluarkan uang, kupon-kupon, tiket-tiket, voucher-voucher, coin-coin dan
untuk menerima deposit dan uang tunai dan perangkat lunak komputer untuk pengoperasian mesin tersebut; Outlet daya
listrik; Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan
terhadap panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel pengontrol (listrik);
Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pengatur pemindahan arus listrik; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi
dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet,
urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran,
mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengisi daya
untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk stasiun pengisian kendaraan listrik; Pengontrol listrik untuk mengelola energi
listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik; Peralatan dan instrumen pengendali
tenaga listrik; Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak
jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya; Peralatan listrik dan
elektronik; Peralatan telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan
alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi
mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering
tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan untuk memproduksi, melakukan, mengalihkan,
mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi listrik; Perangkat keras
komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan
air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan
[bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi,
dispenser sabun otomatis; Perangkat keras komputer, komputer tablet, peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh,
aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan
analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat listrik yang mengubah antara sinyal seimbang dan sinyal tidak seimbang;
Perangkat lunak komputer digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak
jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air
hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian
dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat pengendali listrik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik];
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel
listrik; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual, optic,
penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan
listrik; Pipa saluran kabel listrik; RELAI LISTRIK; Reduktor (Listrik); Relai listrik dan elektronik; Relay listrik; Resistor listrik;
Sambungan untuk saluran listrik; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi,
memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama
jantung dan aktifitas fisik; Sensor suhu listrik; Simulator pelatihan kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat
pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak); Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem menarik dan mengulur
kabel listrik; Sistem penghantar listrik (Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan tembaga
sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan bersama
dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang dikemas
yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.; Sistem perkabelan listrik; Stabilizer listrik; Stasiun dok dan
adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang
menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer, mouse dan keyboard; Stop kontak;
Stop kontak listrik; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Tempat kumparan listrik; Terminal
telekomunikasi interaktif listrik; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).; adaptor listrik; aki untuk
sepeda listrik, baterai untuk senter; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk outlet daya listrik; aktuator listrik; akumulator
listrik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat dan instrumen ukur listrik; alat kontrol listrik untuk robot; alat
kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat listrik untuk mengontrol; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemutus listrik;
alat penahan kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat pengatur waktu listrik;
alat pengatur, listrik; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat pengkait kabel listrik; alat pengukur, listrik;
alat pengurai listrik; alat penyalaan, listrik, untuk menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat untuk efisiensi
energi listrik tegangan rendah; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah,
mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; aparat pemantauan keamanan listrik untuk digunakan di bidang
otomotif; aparatus catu daya listrik selain generator; 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; armatures [listrik]; armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik; attenuators sinyal listrik; ballast listrik untuk
peralatan penerangan neon; ballast untuk peralatan penerangan listrik; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan listrik;
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baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai listrik; baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk
menyalakan kendaraan listrik; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah tangga;
baterai, listrik; bel alarm, listrik; bel panggilan, listrik; bel, listrik; benang pengenal untuk kabel listrik; blok distribusi tenaga
listrik; blok terminal listrik; blok terminal listrik biometrik; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; catu daya
elektronik untuk motor listrik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik selain generator; catu daya listrik
untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya, listrik; colokan dan soket listrik; colokan listrik;
colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; drive untuk kontrol
gerak motor listrik; ducting untuk kabel listrik; fonograf listrik; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik];
gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan, listrik; indikator kerugian listrik; induktor [listrik]; induktor
listrik; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik]; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh
operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi panel surya untuk menghasilkan listrik; instalasi
pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan video listrik dan elektronik; instrumen uji dan pengukuran elektronik, yaitu
interferometer, transduser listrik dan transduser getaran; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; inverter [listrik]; jalur listrik; kabel [listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel dan kabel
listrik; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel ekstensi listrik; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel
listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel untuk sistem
transmisi sinyal listrik; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk
transmisi sinyal listrik atau optik; kabel, listrik; kapasitor listrik; kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; kawat listrik;
kendali jarak jauh, baterai (battery packs), kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-
barang tersebut diatas; kolektor, listrik; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; kondisioner saluran listrik; konduktor,
listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik];
konektor listrik; konektor listrik dan elektronik, skrup, kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk
digunakan dengan komputer, telepon seluler, komputer genggam, periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik
seluler, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone , headphone, pemutar dan
perekam audio dan video, televisi, dan set top box; konektor listrik dan konektor elektronik, alat pengatur pemindahan arus
listrik, kawat, kabel, alat pengisi daya, dok, stasiun dok, dan adaptor untuk digunakan dengan semua barang-barang yang
disebutkan sebelumnya; konektor listrik terisolasi; konsol distribusi [listrik]; kontak, listrik; kontak, listrik, dari logam mulia;
kontrol listrik untuk generator suara yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol panel (listrik);
konverter daya listrik; konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling, listrik; kotak cabang [listrik]; kotak distribusi
[listrik]; kotak persimpangan [listrik]; kotak persimpangan untuk sirkuit listrik; kotak sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk
kabel listrik; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kumparan listrik; kunci  listrik dan elektronik serta kait  listrik dan
elektronik untuk pintu dan jendela; kunci listrik; kunci untuk kendaraan, listrik; kunci, listrik; lembaran tipis berteknologi nano
untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik); lengan sambungan untuk
kabel listrik; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lonceng pintu listrik; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin distribusi
daya/tenaga listrik; meter arus listrik; meter fase listrik; meter listrik; meter listrik polifase; meter penjepit untuk mengukur arus
listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter untuk mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter
untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk mengukur tegangan listrik; microphone listrik; multimeter untuk mengukur
arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan listrik; operator listrik (sakelar)
untuk jendela kendaraan; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik; pagar listrik; panel instrumen (listrik); panel kontrol [listrik];
panel listrik; panel pengontrol listrik; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel surya untuk
pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; papan distribusi [listrik]; papan sirkuit listrik; pasokan tenaga listrik untuk
kendaraan; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pelat outlet listrik, berbentuk; pelat saklar listrik; pemancar
sebagai peralatan komunikasi listrik darurat; pemegang untuk gulungan listrik; pengaman, pengunci serta peranti kendali
akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik, optik serta akustik; penganalisa daya listrik; penganalisa jaringan listrik;
pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali muatan listrik; pengendali nirkabel untuk
memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh;
pengisi daya cepat untuk kendaraan listrik; pengisi daya darurat untuk kendaraan listrik; pengisi daya kendaraan listrik lambat;
pengisi daya kendaraan listrik yang dapat dibawa; pengisi daya listrik; pengisi daya mobil listrik; pengisi daya untuk akumulator
listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik;
penguji daya listrik; penguji keamanan listrik; penguji outlet listrik; penguji sirkuit listrik; penguncian listrik dan perangkat
pengaman; penutup outlet listrik, berbentuk; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup untuk outlet listrik; penyambung,
sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan dengan
komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top
box; penyearah [listrik]; peralatan dan instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik;
peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming),
mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; 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 distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik
listrik dan elektronik; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk
mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk
digunakan dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan
peralatan atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau
instalasi untuk ventilasi; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara
atau gambar; peralatan listrik untuk pergantian; peralatan monitoring listrik; peralatan penghilang listrik statis; peralatan
pengujian listrik; peralatan penyimpanan listrik; peralatan telekomunikasi listrik; 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
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nirkabel dan gateway untuk pengumpulan, pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; peralatan transmisi
saluran listrik; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat baterai listrik
yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat keras komputer yang terdiri dari
casis, penutup, sumber daya listrik, kabel; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi;
perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat pengisian baterai untuk
kendaraan listrik; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan
cahaya listrik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik; reaktor listrik; regulator cahaya [peredam], listrik; rel
listrik untuk pemasangan lampu spot; relay, listrik; resistensi, listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; sakelar
kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu listrik; sakelar listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar
pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik;
sakelar sel [listrik]; sakelar, listrik; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan bermotor; saklar listrik; saluran [listrik]; saluran
listrik; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan listrik; sambungan listrik (timah ) yang terdiri dari panjang kawat atau
bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara listrik; sambungan untuk kabel listrik   ; sekering
listrik; sel dan baterai listrik; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel-sel listrik; selubung identifikasi untuk kabel listrik;
selubung untuk kabel listrik; sensor listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk pemanas
listrik; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; soket listrik; starter untuk lampu listrik;
stasiun pengisian untuk kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; steker dan kontak-kontak
lainnya [hubungan listrik]; switchbox [listrik]; switchgear listrik; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan; tanda-tanda
listrik; terminal [listrik]; terminal dan sakelar listrik; terminator listrik; timbangan listrik; transformator [listrik]; transformator listrik;
transformator listrik untuk kereta mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator tegangan listrik;
transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan
resistor, semua menjadi listrik; unit catu daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya listrik; unit daya
utama (listrik); unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit efek listrik dan elektronik untuk alat musik; unit
elektrolisis untuk yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia; unit pasokan listrik selain generator; unit pengontrol
polarisasi yang digunakan untuk mengubah cahaya dari sumber cahaya terpolarisasi atau yang tidak terpolarisasi menjadi
keadaan polarisasi yang terdefinisi dengan baik, instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu meter listrik, meter
induktansi, meter kapasitansi, meter resistansi, meter impedansi, meter pengujian, meter panjang gelombang, meter frekuensi
dan penghitung frekuensi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 13:36:17
540   EtiketDID2022036201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Surubendo, RT 001/RW 009 Bedoyo Pojong Kabupaten GunungKidul , Kabupaten
Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 55892

Arif Burhanudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MF
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 : ===Cairan pembersih tangan; Cairan pembersih tangan untuk menghilangkan bakteri; pembersih tangan antiseptik;

semprotan pembersih tangan untuk desinfektan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 13:39:23
540   EtiketDID2022036202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PARANG TRITIS VII NO. 9, RT.003/RW.011, ANCOL, PADEMANGAN,
JAKARTA UTARA. , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

WIN CHANDRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PCS C.U
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BACK UP RING (penyangga karet roda untuk rem); BAN KARET MATI UNTUK RODA KENDARAAN; BRAKE HOSE

(selang rem); 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; CLUCTH MASTER ASSY (sentral kopling atas);
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CLUTCH HOSE (selang kopling); 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); HYDROVAC CUP (Karet Sentral
untuk rem); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem
untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan; Karet peredam getaran pada kendaraan; Karet shockbreaker untuk
kendaraan; Kendaraan gandengan yang dilengkapi dengan peralatan sediaan penggosok permukaan basah dan paking
(gasket); POTONGAN KARET BERPEREKAT UNTUK MENAMBAL BAN DALAM; Pelapis ban vulkanisir; WHEEL CYLINDER
PISTON CUP (Karet Rem); bagian kendaraan berupa penopang radiator; casis kendaraan; casis untuk kendaraan darat; kabel
katup; kabel kopling; kabel kopling untuk sepeda motor; kabel rem; kabel rem untuk sepeda; kabel rem untuk sepeda motor;
karet rem (tutup abu); karet untuk rem kendaraan; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros
[kendaraan darat]; pelapis ban; pelapis rem untuk kendaraan; pelapis untuk mobil; pelindung radiator motor; penutup radiator
motor; penutup sistem kopling; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam goncangan (bumper beams); plat
penyangga; sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; selang / kabel kopling; selang / kabel rem; selang rem untuk
kendaraan; sisipan penyangga leher dan bantalan harnes (kendaraan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 13:49:27
540   EtiketDID2022036204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Surubendo, RT 001/RW 009 Bedoyo Pojong Kabupaten GunungKidul , Kabupaten
Gunung Kidul, DI Yogyakarta, 55892

Arif Burhanudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:04:40
540   EtiketDID2022036205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP SINDANG BARANG RT 004/004, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16611
NANANG IRWANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUTLER
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; kaos; pakaian; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:10:17
540   EtiketDID2022036206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL KELINCI VI NO 38 CIKARANG BARU RT 02 RW 09 JAYAMUKTI CIKARANG
PUSAT KAB.BEKASI  , Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

SULISTYOWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo Alesha Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Warna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAJU DARI KULIT; 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; Hijab; Hijab olahraga; Meukasah (Baju); Mukena; 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, 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); Toro (Baju Kurung); atasan baju tanpa lengan;
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; chemisettes [bagian depan baju]; dickeys [bagian depan baju]; gaun jumper
(baju hangat); jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset
untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; kaus [baju ketat]; kaus kaki baju
pria; kuk baju; 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, 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; setelan baju (sweat suits) sweater===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:28:25
540   EtiketDID2022036207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar Besar No.104, RT/RW. 004/003, Kel. Sukoharjo, Kec. Klojen, Kota. Malang
- Jawa Timur, Kota Malang, Jawa Timur, 65118

AGUS KUSUMO RAHARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf Kanji
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti tembakau untuk keperluan medis; ROKOK DARI TANAMAN OBAT; Sediaan-sediaan nikotin untuk
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keperluan medis, termasuk tembakau bubuk tabur dan tembakau bubuk yang sudah dikemas sebelumnya (snus); ekstrak
tembakau [insektisida]; herbal merokok untuk keperluan medis; merokok ganja untuk keperluan medis; rempah-rempah/daun-
daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; rokok bebas tembakau untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:35:11
540   EtiketDID2022036208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Beringin V No.25 Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Kota Medan,
Sumatera Utara

Parasian Lbn Tobing

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIBER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, gold, Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Hasil produksi susu; Keripik tahu; Krimmer kopi (berbahan dasar susu); Kurma

yang diolah; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu; Minuman
berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu
yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman susu (dengan susu sebagai kandungan utama) baik dengan
tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental;
Produk Susu Rendah Lemak; Susu UHT; 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 kocok; Susu protein; Yoghurt; daging yang telah diawetkan
sebelumnya dan siap untuk dimasak; fillet ikan; hasil produksi susu kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu
soya; kaviar; keju; keju cheddar; keju dari susu domba; keju susu kambing; kentang goreng singkong; keripik singkong;
kolostrum untuk keperluan kuliner; krim [susu sebagai unsur utama]; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk;
krim bubuk [produk susu]; lassi (minuman yoghurt); mentega; minuman berbahan dasar susu; minuman berbahan dasar susu
dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman prebiotik; minuman rasa stroberi
berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa cokelat; minuman susu kedelai; minuman yogurt yang dicampur ice cream;
minuman yogurt yang dicampur perasa kopi; minyak alpukat; minyak biji kurma; minyak goreng; minyak inti sawit untuk
makanan; minyak jagung; minyak kelapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sawit untuk
makanan; olesan (spreads) margarin dan lemak; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang
digunakan sebagai pengganti susu; produk susu; produk susu bebas laktosa; santan untuk keperluan kuliner; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; serbuk susu kambing; susu; susu albumin; susu almon; 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 hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es
susu dan yogurt beku; susu gandum; susu kambing; susu kambing bubuk; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan
pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kental; susu kurma; susu lanjutan untuk anak kecil; susu
pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim; susu yang
berasal dari hewan; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; tablet susu sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:35:21
540   EtiketDID2022036209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Wiradimaja 17, Kota Bandung, Jawa Barat
Olivia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fenne
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat muda (cream) dan coklat tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal,

sarung tangan, pakaian renang; Pakaian wanita; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); 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,
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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; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian dalam wanita; pakaian luar 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:39:06
540   EtiketDID2022036210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MS-KK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:42:42
540   EtiketDID2022036211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MS-MK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:44:36
540   EtiketDID2022036212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bhayangkara 1 No.103, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15333
 PT SATRIA EMPAT KENCANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BECLEAN n Fresh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda ,Biru tua ,Hijau muda , Merah,Kuning.Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan

pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Sabun tangan cair; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
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amonia [alkali atsiri] [deterjen]; bahan-bahan dan sediaan pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih kering; cairan
pencuci; deterjen; deterjen binatu komersial; deterjen cucian; deterjen pencuci piring cair; deterjen rumah tangga yang
mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; 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; sabun cair;
sabun cair untuk binatu; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sediaan binatu atau cairan untuk
menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan pembersihan; sediaan
pembersihan serba guna; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan
untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan untuk mencuci pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:45:28
540   EtiketDID2022036213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MS-H
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:48:01
540   EtiketDID2022036214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MS-M
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:48:20
540   EtiketDID2022036215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK KEHUTANAN JIREK RT001 RW004 PUHUN PINTU KABUN KEC.
MANDIANGIN KOTO SELATAN, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat

AFRIZAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANIO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : DONGKER DAN PUTIH
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)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:50:48
540   EtiketDID2022036216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MS-K
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:53:18
540   EtiketDID2022036217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MA-KK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN.
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:55:47
540   EtiketDID2022036218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UDANG GALAH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 14:59:45
540   EtiketDID2022036219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIJANG VIOLET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:02:39
540   EtiketDID2022036220

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIJANG BIRU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:04:57
540   EtiketDID2022036221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEMON SUPER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:08:14
540   EtiketDID2022036222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KLY Sudarso No. 174-M Lk. XIV, Kel. Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota
Medan, Sumatera Utara

DARWIN EFFENDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPER WALET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang
[keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari karet [keperluan
kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:12:40
540   EtiketDID2022036223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel
Switzerland

Philip Morris Brands Sàrl

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Safina Meida Baqo S.H.
Gedung Lippo Kuningan, Lt. 12, Unit. A, JL. HR. Rasuna Said Kav. B-12, Jakarta
Selatan, 12940

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VIRGINIA S ROSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau

untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk inhalasi; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; asbak untuk
perokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; kreteks; larutan nikotin cair untuk
digunakan dalam rokok elektronik; pemantik untuk rokok; pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; peralatan
kantong untuk menggulung rokok; pipa tembakau; produk tembakau untuk tujuan dipanaskan; produk-produk tembakau;
rokok; rokok elektronik; snus; tabung rokok; tembakau kunyah; tembakau pipa; tembakau untuk dihirup; tembakau untuk
rokok-rokok yang dilinting sendiri; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:20:20
540   EtiketDID2022036224

730 Nama Pemohon : PT INOVASI MULTI PRAKARSA
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Alamat Pemohon : JALAN BANJARSARI 13 NOMOR 4, RT/RW: 004/015, KELURAHAN/DESA
SUKAMISKIN, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IZIFILL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi untuk perangkat seluler; Perangkat lunak untuk komputer; perangkat lunak; perangkat lunak

aplikasi; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak komputer; perangkat lunak media; perangkat lunak untuk smartphone;
platform berbasis website dan aplikasi; produk perangkat lunak komputer; program perangkat lunak komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:26:03
540   EtiketDID2022036225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Surya Inti Permata I/B-18, Jl. HR. Muhammad, Kota Surabaya, Jawa Timur
CV NOSREDNA

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 :

: Chrysa
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
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 .;
Eyeliner; Kosmetik yaitu bedak padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Krim dan minyak untuk berjemur; Losion
anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; bubuk wangi untuk keperluan
kosmetik; gel pasta gigi; gel pelembab [kosmetik]; 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-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion  untuk kulit; losion kosmetik; losion setelah bercukur;
losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker kulit [kosmetik]; minyak
berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak wangi; pasta gigi; pensil eyeliner; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak
esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering===
===Sampo rambut mengandung obat; Sediaan-sediaan farmasi untuk meningkatkan pertumbuhan rambut; lotion rambut
mengandung obat; sediaan pertumbuhan rambut obat; shampo pertumbuhan rambut; stimulan pertumbuhan rambut; stimulan
pertumbuhan rambut untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:34:16
540   EtiketJID2022036226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Taman Melati blok PP 1 no 39 Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11830

Jessica Sobian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SECONDSKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kulit Kedua
591 Uraian Warna : warna peach dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang

kosmetik; Peragaan barang; Toko yang menjual kosmetik; iklan online pada jaringan komputer; iklan televisi; jasa distributor
grosir untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; mengatur dan melakukan pameran
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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; pemasaran media sosial; pemasaran online;
penataan etalase toko; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; toko; toko
online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:39:16
540   EtiketDID2022036227

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Madrasah II No. 42, RT 009, RW. 010, Kel/Desa Duren Sawit, Kec. Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur , Prov. DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI
Jakarta,  13440

EMAH SUMIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TheLips
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih; Pink; Merah
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
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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
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 pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion
berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh,
krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk
keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker 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
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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 [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 kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:41:15
540   EtiketDID2022036228

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan CBD Blok E No. 5, Green Lake City, Kel. Gondrong, Kota Tangerang, Banten,
15147

PT Sakti Perkakas Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKTITOOLS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAKTITOOLS = Suatu Penamaan + LOGO
591 Uraian Warna : Jingga dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Iistrik untuk menarik dan membunuh serangga; Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Alat

pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga
(tidak memakai listrik); Bantalan pembersih; Barang-barang sikat; Baskom; Botol penyemprot; Cangkir kertas atau plastik;
Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Dispenser untuk kertas toilet; Dorongan Air; Gayung; Gelas toples berdekorasi; Gelas,
kotak makan siang dan wadah makanan; Kaca pengaman untuk dijadikan jendela kendaraan; Kain pembersih, khususnya
dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kain untuk
membersihkan lantai; Kain untuk pembersih kacamata; Kemasan pemanas atau pendingin yang diisi dengan bahan kimia
yang siap bereaksi bila diperlukan; Kemoceng; Kepala sikat gigi listrik; Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain
untuk keperluan rumah tangga; Ketel Bukan Listrik; Kotak dingin portabel bukan listrik; Kotak terbuat dari kain; Kuas untuk
kosmetik; Lap pembersih; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat
dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil
untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Pembersih debu; Pemegang untuk sikat gigi; Pendingin listrik non-listrik; Pengganti bagian kepala
sikat gigi; Pengganti kepala sikat gigi; Pengki; Penjepit; Penjepit untuk menyajikan asparagus; Penjepit untuk menyajikan
barbekyu; Penjepit untuk menyajikan daging; Penjepit untuk menyajikan roti; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga;
Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan sendok; Peralatan makan, peralatan
masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Periuk  (pot)
panas bukan dipanaskan listrik; Piring; Piring dari bahan organik (daun jati); Piring makan; Pot Tanaman; Pot tanah liat untuk
menyiapkan obat-obatan (bukan listrik); Pot teh non-listrik; Rak Piring; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu
lidi; Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sediaan bahan pembuat sikat; Serit (Sisir Rambut); Sikat Eyeliner;
Sikat Maskara; Sikat debu mantel; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat gigi dan benang interdental; Sikat gigi dengan ujung
berumbai; Sikat gigi jari; Sikat gigi untuk gigi buatan; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi,
lidah dan gusi; Sikat hewan peliharaan; Sikat interdental dengan kuas dan pegangan; Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih
sedotan; Sikat pemulas mata; Sikat perona pipi; Sikat untuk keperluan pribadi; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca
jendela; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tempat sisir; Toples Kaca; Toples
untuk makanan hewan peliharaan; Wadah untuk kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; Wadah untuk keperluan
rumah tangga, dapur dan memasak; alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu;
alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau
tekstil; alat alat kebersihan rumah tangga; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-
listrik; alat pengepel; alat penggiling, non-listrik; alat penghapus debu, non-listrik; alat penguap yang dioperasikan dengan
tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penyemprotan; alat penyiram; alat penyiram rumput; alat penyiram untuk
menyiram bunga dan tanaman; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu kayu untuk penggunaan dapur; aplikator lantai yang bisa
dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang pada gagang pel; apusan untuk membersihkan instrumen
medis; atomizers untuk keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga;
bahan untuk pembuatan kuas; bak pembilasan; bak sampah; baki keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan
rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki peralatan makan; baki sampah untuk hewan peliharaan
rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk
keperluan rumah tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah
tangga, dari logam mulia; bantalan abrasif untuk keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
bantalan eksfoliasi; bantalan eksfoliasi kaki; barang-barang keperluan kamar mandi; baskom [mangkuk]; baskom [wadah];
baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi];
baskom tembikar; baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi; benang fiberglass, selain untuk penggunaan
tekstil; berkemah panggangan [peralatan memasak]; bola cucian [peralatan rumah tangga]; botol semprot; botol semprot,
kosongkan; botol vakum; bulu babi untuk pembuatan kuas; bulu binatang [sikat]; bulu kuda untuk pembuatan kuas; bulu sikat
gigi; cangkir; cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir biodegradable; cangkir buah; cangkir dapat digunakan kembali;
cangkir demi logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir dinding ganda dengan tutup
dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir kompos; cangkir kopi; cangkir kopi dari keramik; cangkir kue muffin;
cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir minum; cangkir minum anti tumpah untuk anak-anak; cangkir minum untuk
bayi, selain botol; cangkir minuman dari kaca; cangkir minuman dari porselen; cangkir minuman dari tembikar; cangkir
pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir sipper; cangkir teh; cangkir telur;
cangkir telur dari logam mulia; cangkir telur, bukan dari logam mulia; cangkir terisolasi stainless steel isi ulang dengan
teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir terisolasi stainless steel yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan;
cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; cangkir yang dapat
digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; casserole [piring]; cat kotak ember;
cetakan [peralatan dapur]; cupcake kue cangkir; derek pembersih; dispenser adonan untuk penggunaan dapur; dispenser
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aerosol, bukan untuk keperluan medis; dispenser kertas toilet; dispenser pompa untuk bumbu; dispenser pompa untuk
keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser sabun otomatis; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga;
dispenser untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dudukan sikat cukur; dusters furnitur;
ember batubara; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember cat; ember kamar mandi; ember logam; ember pel;
ember pel pemeras; ember pembilasan; ember plastik; ember plastik untuk menyimpan mainan mandi; ember sampah; ember
sauna; ember umpan; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; ember yang terbuat dari kain tenun; fiberglass, selain untuk
insulasi atau penggunaan tekstil; filamen untuk membuat kuas; gagang sapu; gagang sapu dari kayu; gagang sapu dari
logam; gagang sapu, bukan dari logam; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas sikat gigi; gujeolpan [piring saji
pernis sembilan bagian]; jack boot; jarum penopang; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga]; kaca berbintik-bintik
[produk setengah jadi]; kaca berlabel [produk setengah jadi]; kaca lembaran yang dimodifikasi, bukan untuk bangunan; kaca
pelat kabel, bukan untuk bangunan; kaca pengaman, bukan untuk bangunan; kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain
lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk keperluan membersihka; kain microfiber untuk membersihkan; kain
pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain pemoles; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain
setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk membersihkan botol bayi; kain untuk
membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain untuk membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat
optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain untuk memoles sepatu; kain untuk
mengeringkan; kain untuk pembersih; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; keramik untuk keperluan rumah tangga;
keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang
belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang cucian
untuk keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang; keranjang kertas bekas; keranjang pengukus; keranjang
piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti rumah tangga; keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; keranjang
sampah; keranjang tanaman; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan
dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi
dan benang; kontainer rumah tangga; kotak logam, untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak makan siang; kotak makan
siang dari kertas; kotak makan siang terisolasi termal; kotak makan siang yang terbuat dari logam; kotak makan siang yang
terbuat dari plastik; kotak pendingin portabel, non-listrik; kotak sampah otomatis untuk hewan peliharaan; kotak sampah untuk
hewan peliharaan; kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak terbuat dari kristal; kotak uang; kotak uang dari
logam; kotak uang logam; kotak uang yang terbuat dari logam mulia; kotak uang, bukan dari logam; kotak uang, bukan dari
logam mulia; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah
tangga; kotak-kotak kaca; kotedai [papan setrika gaya Jepang]; kuas *; kuas bibir; kuas file; kuas kosmetik; kuas untuk
digunakan dalam pewarnaan rambut; kuas untuk grooming golf menempatkan hijau; kuas, kecuali kuas cat; kulit chamois
untuk dibersihkan; lap bulu; lap debu; lap pembersih; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan;
lap pembersih untuk sekali pakai; lap sintetis chamois; layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam
mulia; layanan kopi [peralatan makan]; lem-pot; mangkuk [baskom]; membersihkan kapas; membersihkan sarung tangan dari
kain; membersihkan sisir; membersihkan spons; membersihkan swab untuk keperluan rumah tangga; menanam mangkuk;
mendorong sapu; menumbuhkan tenda; mixer dapur, non-listrik; mortir dan alu kayu; mortir kayu; mortir kayu untuk
penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan dapur; mug keramik; nozel plastik untuk kaleng penyiraman logam; nozel
semprot plastik untuk penyiraman selang; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel untuk menyiram selang; nozel untuk selang
sprinkler; papan cuci; papan kaca; papan kaca atau keramik tegak lurus; papan nama dari porselen; papan nama dari
porselen atau kaca; papan setrika; parut untuk penggunaan dapur; pegangan cangkir; pegangan dan ujung untuk sikat gigi
interdental; pekebun [pot]; pembersih karpet, non-listrik; pemegang gelas sikat gigi; pemegang kartu menu; pemegang sikat
toilet; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras pel; pencakar untuk keperluan rumah tangga;
pendingin [ember es]; pendingin kaviar [piring]; pendingin minuman portabel tidak menggunakan listrik; pendingin minuman
portabel, non-listrik; pendingin portable, bukan listrik; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang
dioperasikan dengan tangan [peralatan dapur]; pengayak [peralatan rumah tangga]; penggaruk punggung; penggiling,
[peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penggosok kulit; penghancur es, non-listrik; penghancur untuk
penggunaan dapur, non-listrik; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghilang serat listrik; penghilang
serat non-listrik; penghilang serat, listrik atau non-listrik; pengukir bertumpu; penjepit es; penjepit gula; penjepit salad; penjepit
sayur; penjepit siput; penjepit spageti; penutup keju-piring; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk,
panci, wajan dan cangkir; penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring mentega; penutup wadah tempat sampah;
penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga; penutupan untuk tutup pot; penyapu karpet; penyapu karpet, non-listrik; penyapu
remah; penyapu untuk hidangan; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyemir sepatu sepon; peralatan (alat makan);
peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur;
peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan
dapur, bukan dari logam mulia; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan kosmetik dan toilet serta perlengkapan kamar mandi;
peralatan makan; peralatan makan hewan peliharaan; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak,
selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan
sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu
dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan,
selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan
pembersih yang dioperasikan secara manual; peralatan pemoles lilin, non-listrik, untuk sepatu; peralatan penyaluran dan
dispenser; peralatan rumah tangga; peralatan rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan
rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan toilet; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan
untuk keperluan rumah tangga; perangkap serangga; perangkat listrik untuk menarik dan membunuh serangga; perangkat
penyiraman; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga, dapur,
kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas pegangan untuk kumparan yang
mengandung substansi-substansi pembasmi serangga; perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; perkakas-
perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur
(bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman;
piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari
logam mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku];
piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring
kertas; piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring
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meja dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang;
piring mentega; piring peringatan; piring plastik; piring sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring
sayuran; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk
hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar;
piring untuk pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp
yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan
dari logam mulia; plug-in diffusers untuk penolak nyamuk; plunger untuk membersihkan saluran yang tersumbat; pompa
vakum untuk botol anggur; pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot cukur; pot fondue, non-listrik; pot keramik; pot kopi non-
listrik, bukan dari logam mulia; pot lada; pot lada dari logam mulia; pot lada, bukan dari logam mulia; pot memasak couscous,
non-listrik; pot moka, non-listrik; pot mustard; pot pot [trivets]; pot tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; pot
untuk memasak nasi, bukan listrik; pot yang terbuat dari tanah liat; rak bumbu; rak mandi plastik [caddies]; rak pendingin; rak
pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak pengeringan piring; rak pengeringan untuk binatu; rambut
anjing rakun untuk sikat; rambut ternak untuk sikat; rambut untuk kuas; roving serat kaca, selain untuk penggunaan tekstil;
sandal pengelupasan; sapu; sapu bulu; sapu dalam ruangan; sapu keras; sapu lembut; sapu luar ruangan; saringan [peralatan
rumah tangga]; saringan teh, bukan dari logam mulia; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan, bukan dari logam
mulia; sarung pelindung terisolasi untuk cangkir minuman; sarung tangan abrasif untuk menggosok badan; sarung tangan
abrasif untuk menggosok sayuran; sarung tangan abrasif untuk menggosok tubuh; sarung tangan berkebun; sarung tangan
cuci mobil; sarung tangan debu; sarung tangan hewan; sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril
sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan pemoles;
sarung tangan pencuci piring; sarung tangan pengelupasan; sarung tangan perawatan hewan peliharaan; sarung tangan
plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan
rumah tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan sekali
pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk memoles sepatu;
sarung tangan untuk penggunaan rumah tangga; semprotan nozel untuk selang taman; sendok berlubang [peralatan dapur];
sendok kayu [peralatan dapur]; sendok pencampur [peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok
sayur [peralatan meja makan]; sepon penyemir sepatu dan kain; serat kaca, selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis
untuk kuas; serbet untuk mencuci piring; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir
dan piring; set sikat toilet; setrika celana panjang, listrik; setrika celana, non-listrik; sikat; sikat alis; sikat aplikasi warna rambut;
sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang
digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat cukur; sikat cukur dari rambut luak; sikat debu;
sikat eksfoliasi listrik; sikat eksfoliasi yang dioperasikan dengan baterai; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi interdental; sikat
gigi manual; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi yang dioperasikan dengan
baterai,; sikat gigi yang dioperasikan dengan listrik; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gigitiruan; sikat
gosok; sikat hewan peliharaan, listrik; sikat jamur; sikat kaca lampu; sikat kawat, bukan bagian dari mesin; sikat kawat, kecuali
bagian mesin; sikat kuda; sikat kuda kawat; sikat kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat lilin ski; sikat listrik, kecuali bagian dari
mesin; sikat mandi; sikat olesi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring;
sikat pengelupasan; sikat penggosok kapal; sikat penghitam; sikat perapian; sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut
listrik; sikat rambut listrik berputar; sikat rambut udara panas; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat remah; sikat
rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat serat; sikat surai; sikat toilet; sikat toilet dan wadahnya; sikat udara panas listrik; sikat
untuk alas kaki; sikat untuk antar gigi; sikat untuk celak mata; sikat untuk digunakan dengan lilin ski dan snowboard; sikat
untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk hewan peliharaan; sikat untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk
keperluan rumah tangga; sikat untuk kuda perawatan; sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk
membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan gigi dan gusi; sikat untuk membersihkan instrumen medis; sikat untuk
membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat
untuk membersihkan peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah;
sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat untuk merawat hewan; sikat
untuk merawat hewan peliharaan; sikat untuk pipa; sikat untuk sepatu; sikat untuk waxing ski dan papan seluncur; sikat
wallpaper; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan dari piring; singkatan pot kopi; sisa wol untuk membersihkan;
sisir; sisir bergigi besar untuk rambut; sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir kuda; sisir kumis; sisir listrik; sisir non-listrik; sisir
rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk hewan; sisir untuk hewan peliharaan; sisir untuk menyisir rambut ke belakang; spons
abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons loofah; spons
mandi; spons pel; spons toilet; spons untuk pembersih dan rumah tangga; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan
rodentisida kepada tikus; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples kaca penyimpanan; stoples
penyimpanan; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur; surikogi [alu kayu gaya
Jepang]; tabung gelas untuk keperluan rumah tangga; tandu pakaian; tas jinjing terisolasi termal untuk makanan atau
minuman; tempat  sikat gigi; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat pot;
tempat sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk
keperluan rumah tangga; terarium dalam ruangan [penanaman tanaman]; tong sampah; toples; toples dapur; toples gerabah
untuk macet dan jeli; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; toples plastik untuk selai
dan jeli; toples tembikar; toples untuk selai dan jeli; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk
gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tutup cangkir; tutup plastik untuk pot tanaman;
tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk piring dan piring;
tutup untuk cangkir dan gelas; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga atau dapur; ubin seni mosaik yang terbuat
dari kaca dan keramik, bukan untuk bangunan; usungan sarung tangan; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas
untuk keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk makanan atau minuman; wadah berisolasi panas untuk
minuman; wadah berisolasi panas untuk penggunaan rumah tangga; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah
dapur untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan
rumah tangga atau dapur; wadah es; wadah es terisolasi; wadah hidangan makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah
kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dan minuman
yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah minum berisolasi panas; wadah minuman terisolasi;
wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; wadah minuman terisolasi yang
dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan teknologi kontrol
suhu elektronik; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpan keperluan rumahtangga;
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wadah penyimpan makanan; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan dapur; wadah plastik
portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk
penggunaan dapur; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga
yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sikat gigi; wadah
sisir; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah terisolasi untuk
kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan
dapur; wadah untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk keperluan
rumah tangga dari kristal; wadah untuk keperluan rumah tangga dari porselen; wadah untuk keperluan rumah tangga dari
tembikar; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur;
wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi; wastafel; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan cairan
portabel untuk hewan peliharaan; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:42:27
540   EtiketDID2022036229

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan CBD Blok E No. 5, Green Lake City, Kel. Gondrong, Kota Tangerang, Banten,
15147

PT Sakti Perkakas Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAKTITOOLS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SAKTITOOLS = Suatu Penamaan + LOGO
591 Uraian Warna : Jingga dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT LAS MANUAL; ALAT UNTUK MEMASUKAN BENANG DALAM LOBANG JARUM; Alat Ketam; Alat Pemotong

Kapalan; Alat Pengasah Manual; Alat Penitik yang di pukul; Alat bajak selokan [perkakas tangan]; Alat gulungan pita [alat
tangan]; Alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); Alat pelantak (alat tangan); Alat pelebar lubang tabung; Alat pelebar
lubang tabung (alat tangan); Alat pelepas dan pemotong jahitan / Sontekan Bahan; Alat pelubang; Alat pelubang karcis; Alat
pelubang paku; Alat pemotong (pisau); Alat pemotong ujung (alat tangan); Alat pemotong ulir sekerup [alat tangan]; Alat
pencabut tanaman berduri (alat tangan); Alat pendempul non-listrik; Alat pengasah dari kulit; Alat pengasah mata pisau; Alat
pengebor; Alat pengepang rambut (alat tangan); Alat pengikis/ pengupas; Alat pengupas kabel [perkakas tangan]; Alat peniup
tungku perapian [alat tangan]; Alat penomoran; Alat perata batu gerinda; Alat peregang dari logam (peralatan tangan); Alat
peregang kawat logam [perkakas tangan]; Alat potong besi; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan
sendok); Alat potong ulir [perkakas tangan]; Alat semprot udara gagang karet dan aluminium; Alat stamping-out [perkakas
tangan]; Alat untuk membuat desain timbul (perkakas tangan); Alat untuk menumbuk [perkakas tangan]; Alat-alat pengasah;
Alat-alat tangan tungsten carbide; Ani-Ani; Baja pengasah, kikir; Bangkil; Bangku catok [alat tangan]; Batang pemotong
[perkakas tangan]; Batu asah; Batu asah sabit; Batu gerinda; Batu gosok; Batu pemotong; Batu potong besi (manual); Batu
potong keramik (manual); Beliung; Beliung (alat); Besi ketam; Besi pemotong kuku binatang (alat tangan); Besi perapat; Besi
runcing untuk memisahkan tali pilin; Besi untuk membuat lipatan; Bit berlubang [bagian dari perkakas tangan]; Bor gurdi
tangan untuk tukang kayu; Bor tangan , dioperasikan dengan tangan; Cakar paku (alat-alat tangan); Catok F; Cincin pukulan
[krakeling]; Combination spanner; Combination spanner set; Daun gunting; Dongkrak angin yang digerakkan dengan tangan;
Dongkrak dioperasikan dengan tangan; Dudukan tanggam; GURDI TANGAN (GEREK) TUKANG KAYU; Garpu penyiangan
[perkakas tangan]; Garu Bugis; Gerek (perkakas tangan); Gerek runcing (alat tangan); Gerek sedok, pahat lekuk (perkakas
tangan); Gergaji besi, dioperasikan dengan tangan; Gergaji ukir; Godam; Gunting Kain Zig-Zag / Gerigi; Gunting besar;
Gunting beton; Gunting kuku dan kultikula; Gunting lipat; Gunting pencukur ternak; Gunting rambut, gunting pemangkas, kulit
pegasah pisau cukur, daun gunting, gunting besar, gunting kuku, gunting tanaman, gunting janggut, gunting ternak, besi
pengeriting rambut, alat pelobang telinga.; Gurdi sekrup tipis (perkakas tangan); Intan pemotong kaca [bagian alat tangan];
Jarum pengukir; Jepitan untuk pengeriting rambut; KETAM; Kapak; Kapak kecil; Kapak untuk mmbuat lubang; Kepala bor;
Ketam; Ketam sponeng; Ketokan dan set mati [perkakas tangan]; Kikir; Kikir [perkakas tangan]; Kikir batu gosok; Kikir kaki
(foot files); Klem untuk tukang kayu atau pembuat kaleng; Kored; Kotak persambungan kayu siku-siku[perkakas tangan];
Kotak pisau silet; Kulit pengasah pisau cukur; Kunci Inggris; Kunci L; Kunci Ring; Kunci Y; Kunci baut keran; Kunci inggris ulir
[perkakas tangan]; Kunci kepala bor (manual); Kunci mur [alat tangan]; Kunci pas [perkakas tangan]; Kunci pas pipa; Linggis;
Lumpang untuk menumbuk [perkakas tangan]; MATA BOR; Martil; Mata bor (bagian dari alat tangan); Mata bor kaca; Mata
cutting besi; Mata cutting diamond; Mata gergaji [bagian dari alat tangan]; Mata gerinda diamond; Mata pahat berbentuk
persegi; Nibbler [alat-alat tangan, tangan-dioperasikan]; PENTUNGAN; PISAU KETAM; Pacul; Pahat Pengukir; Pal (perkakas
tangan); Palu; Palu besi; Palu bumping [perkakas tangan]; Palu dari kuningan [perkakas tangan]; Palu kambing; Palu
pemahat; Palu pengeling (alat tangan); Pancong; Parang; Pedang (senjata); Pedang kelewang; Pelubang tengah (alat
tangan); Pemadat tanah [perkakas tangan]; Pemangkas tanaman pembatas; Pemotong penggilingan [perkakas tangan];
Pemotong sumbu (gunting); Pengasah dioperasikan secara manual; Pengasah palu; Penggali parit (alat tangan); Penggaris
siku [perkakas tangan]; Penggerak bit dan bit (alat tangan); Penggilesan; Pengikir jarum; Penyambung pahat; Penyemprot
ransel (non-listrik) untuk dibawa di bagian belakang; Penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk mengeluarkan
bahan pembersih; Peralatan tangan; Perkakas kebun dioperasikan dengan tangan; Perkakas ketam (perkakas tanggan);
Perkakas pengeling, dioperasikan tangan; Perkakas pengosok [alat tangan]; Perkakas tangan dioperasikan dengan tangan;
Perlengkapan makan minum dari perak (pisau- pisau, garpu-garpu dan sendok-sendok); Perlengkapan perapian dari besi;
Piler pengunci rahang; Pisau Ketam; Pisau [perkakas tangan]; Pisau cukur, listrik atau non-listrik; Pisau cukur, non-listrik;
Pisau hobi [pisau bedah, bukan medis]; Pisau kater; Pisau ketam (alat tangan); Pisau kikis (alat tangan); Pisau pemangkas
tanaman; Pisau pemotong daging; Pisau penyisik; Pisau silet; Pisau tarik penyerut kayu; Pisau tukang pemasang sepatu
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kuda; Pisau untuk ketam; Pisau untuk mencangkok tanaman; Pisau untuk pencampur cat; Pompa air tangan, cangkul, sekop,
gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas
ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis,
serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (sprayer dengan
tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat
penyemprot hama tanaman (sprayer) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan
tangan), penyemprot-penyemprot backpack manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat
penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat
penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas
tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas,
pisau untuk mencangkok tanaman, pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit
tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat
pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkokan (alat tangan),
bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan),
alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau
pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat
pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng,
sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan
berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau
sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan).; Pompa udara
dioperasikan dengan tangan; Puput (Linggis); SENDOK BESAR TUANGAN; SENDOK SEMEN; Sabit gagang panjang; Sapu
Api; Sekerup bangku; Semprotan untuk penyemprotan insektisida; Sendok besar untuk pengecoran [alat tangan]; Sendok
tuang [perkakas tangan]; Setrika Uap yang dihasilkan dari gas; Setrika datar; Setrika datar, non-listrik; Setrika listrik; Setrika-
setrika listrik; Sisir besar [perkakas tangan]; Sudip/Sodet (alat tangan); Tali pengasah pisau cukur dari kulit; Tang; Tang kuku;
Tang pemotong kulit kuku; Tang pencapit; Tang potong; Tangkai batu asah; Tangkai batu basah; Tuas pengungkit; Wakil
rahang logam; abrading alat, tangan-dioperasikan; abrading instrumen, tangan-dioperasikan; aduk tongkat untuk
pencampuran cat; aerator rumput, tangan-dioperasikan; alat Scraping [alat-alat tangan]; alat flaring [alat-alat tangan]; alat
fulling [alat-alat tangan]; alat grafting [alat-alat tangan]; alat graving [alat-alat tangan]; alat isi angin; alat lansekap tangan
dioperasikan; alat pemotong (pisau); alat pemotong [alat-alat tangan]; alat pemotong daging [perkakas tangan]; alat pemotong
plat baja; alat pemotong tangan dioperasikan; alat pemotong tangan dioperasikan untuk digunakan dapur; alat pengasah mata
pisau; alat pengikis cat [perkakas tangan]; alat pengolah makanan dan alat pemotong yang dioperasikan dengan tangan, alat
pengupas makanan, alat pengiris sayuran.; alat pengukur ulir; alat pengukur ulir (alat tangan); alat pengulir pipa (alat tangan);
alat perbaikan otomotif tangan dioperasikan; alat perforating [alat-alat tangan]; alat pertanian, dioperasikan dengan tangan;
alat potong berputar [perkakas tangan]; alat ratchet tangan untuk instalasi dan penghapusan alpine ski dan snowboard balap
gerbang; alat tabung pembakaran; alat tangan dioperasikan; alat tangan dioperasikan untuk dicing makanan; alat tangan
dioperasikan untuk memotong makanan; alat tangan dioperasikan untuk memungut sampah; alat tangan dioperasikan untuk
mengiris makanan; alat tangan hidraulik; alat tangan listrik untuk tato; alat tangan non-listrik untuk tato; alat tangan untuk
rambut keriting, non-listrik; alat tangan yang dioperasikan secara manual; alat tas, penuh dengan alat-alat tangan tangan
dioperasikan; alat untuk cairan decanting [alat-alat tangan]; alat-alat pertanian yang dioperasikan dengan tangan; alat-alat
tangan dioperasikan untuk craftspersons; alat-alat tangan dioperasikan untuk es mencukur; alat-alat tangan dioperasikan
untuk hewan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk ikan menguliti; alat-alat tangan dioperasikan untuk lampu
penanaman; alat-alat tangan dioperasikan untuk melucuti perangkat peledak improvisasi [IED]; alat-alat tangan dioperasikan
untuk membungkuk pipa; alat-alat tangan dioperasikan untuk menghapus herpes zoster; alat-alat tangan dioperasikan untuk
menghapus papan selancar lilin; alat-alat tangan dioperasikan untuk seniman; alat-alat tangan dioperasikan untuk tukang
kayu; alat-alat tangan tangan dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; bagel slicers [pisau]; batu asah; batu asah baja;
batu asah sabit; batu gerinda; beliung; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang (bagian dari peralatan tangan);
bor  (peralatan tangan); botol anggur foil pemotong, tangan-dioperasikan; cake pisau; chuck untuk alat-alat tangan
dioperasikan; cincin sabit; dies untuk digunakan dengan alat-alat tangan dioperasikan; dispenser, kaset cukur, tempat, dan
katrid, semua didesain secara khusus untuk silet/pisau cukur dan berisi silet/pisau cukur; es kapak untuk mountaineering; es
palu; frame untuk handsaws; gagang pisau; gagang pisau logam; geser kotak [alat-alat tangan dioperasikan]; grooving alat,
tangan-dioperasikan; gunting anjing; gunting berkebun; gunting berpegas; gunting besar (alat tangan); gunting besar
pemangkas; gunting bordir; gunting dapur; gunting ikebana; gunting jahit; gunting jenggot, non-listrik; gunting kebun; gunting
kertas; gunting kuku; gunting kuku bayi; gunting kuku, listrik atau non-listrik; gunting kutikula; gunting pemangkas; gunting
penjahit; gunting rambut; gunting rambut non-listrik untuk hewan; gunting rambut tangan dioperasikan untuk hewan; gunting
rambut untuk hewan [instrumen tangan]; gunting rambut untuk hewan menjadi instrumen tangan; gunting rambut untuk
penggunaan pribadi, listrik dan non-listrik; gunting rambut, listrik; gunting rambut, listrik atau non-listrik; gunting rambut, listrik
dan baterai bertenaga; gunting rambut, non-listrik; gunting rambut, tangan-dioperasikan; gunting rumah tangga; gunting
rumput [instrumen tangan]; gunting saku; gunting serbaguna; gunting unggas; gunting untuk anak-anak; gunting untuk
keperluan rumah tangga; gunting untuk memotong cabang pohon; gunting untuk memotong rambut; gunting wol; gunting*;
gunting, tangan dioperasikan; hacksaws; handsaws; hawks [perkakas tangan]; hoop pemotong [alat-alat tangan]; insektisida
penyemprot [alat-alat tangan]; instrumen dan alat untuk hewan menguliti; instrumen pemotong tabung; jack sepeda motor
mengangkat, tangan-dioperasikan; jenggot gunting, listrik; jeruk pemangkas [pisau]; jig-gergaji [alat-alat tangan dioperasikan];
jig-gergaji, tangan-dioperasikan; kaleng minyak untuk pelumas mesin [tangan alat]; kampak; kantong (terisi) untuk
menempatkan alat-alat tangan; kapak es; kape; karpet dan lantai pokok Penghilang [perkakas tangan]; kartrid berisi pisau
cukur; kartrid untuk pisau cukur; kasus khusus disesuaikan untuk rambut keriting listrik setrika; kawat crimpers [alat-alat
tangan]; keburukan bangku; keburukan logam; keran [tangan alat]; keran alat-alat tangan menjadi; keran tangan; keriting besi,
non-listrik; ketam karbid untuk alat pemotong; ketam linggis (alat tangan); kickers lutut [alat-alat tangan]; kikir kuku; kikir kuku
listrik untuk perawatan kuku; kikir kuku, listrik; klem [tangan alat]; klem tukang kayu; koki pisau; kotak kunci pas; kulir; kulir
[berkebun]; kulir tukang batu; kunci L; kunci hex; kunci pas adjustable; kunci pas busi; kunci pas die [alat-alat tangan]; kunci
pas filter oli; kunci pas kepala fleksibel; kunci pas mur; kunci pas ratchet [perkakas tangan]; kunci pas sekrup; kunci pas soket
[perkakas tangan]; kunci pas torsi; kunci pas yang dapat disesuaikan dan kunci pas tetap; kunci pas, tangan dioperasikan;
kunci roda; kunci tabung; kunci-kunci monyet; lantai pencakar [alat-alat tangan]; lifter tanah, tangan-dioperasikan; linggis
[perkakas tangan]; logam-pemotongan gunting [gunting timah]; manual dioperasikan alat untuk menyuntikkan paku pupuk
padat ke dalam tanah [alat berkebun]; manual dioperasikan pemangkas pohon; mata gergaji bundar PCD (peralatan tangan);
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mata obeng; mata pisau; mata pisau untuk serut; mata screw driver; melayani pisau; memilih kepala; menangani sabit;
mengapung [tangan alat]; mengasah alat dan instrumen, tangan-dioperasikan; mengasah roda untuk pisau dan pisau;
mincers, non-listrik; mortir dan alu untuk menumbuk [alat-alat tangan]; obeng mur (alat tangan); obeng, non-listrik; pahat;
pahat pemahat; pahat tanggam; palu; palu [instrumen tangan]; palu [perkakas tangan]; palu batu; palu cakar; palu dari
tembaga; palu darurat; palu kayu; palu melarikan diri darurat; palu tukang batu; palu, tangan dioperasikan; papan amril;
parang; pegangan kayu untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan sabit logam; pegangan untuk alat-alat tangan
tangan dioperasikan; pegangan, bukan dari logam, untuk alat-alat tangan tangan dioperasikan; pegangan, logam, alat bantu
tangan tangan dioperasikan; pelunak daging dalam bentuk palu dapur; pemangkas lindung nilai [alat-alat tangan
dioperasikan]; pemangkas pohon; pemangkasan gergaji [alat-alat tangan]; pemangkasan pisau; pemegang bor [alat-alat
tangan]; pemegang pisau menyelam; pemotong PCD (peralatan tangan); pemotong baut [perkakas tangan]; pemotong foil;
pemotong kaca; pemotong kawat; pemotong mitra menjadi alat-alat tangan; pemotong penggilingan menjadi alat-alat tangan;
pemotong pipa (alat tangan); pemotong pipa, tangan-dioperasikan; pemotong rumput, tangan-dioperasikan; pemotong tabung
(Alat tangan); pemotong ubin, tangan-dioperasikan; pemotongan panduan untuk digunakan dengan alat-alat tangan
dioperasikan; pemotongan tang [tang gelandang ini]; penajam kapur penjahit; penajam pisau; penari telanjang kawat; penarik
kabel (alat tangan); penarik kuku [alat-alat tangan]; penarik kuku, tangan-dioperasikan; pencabut paku [perkakas tangan];
pencakar kaca [alat-alat tangan]; pencukur [instrumen tangan]; pengamplasan bantalan untuk sanders tangan dioperasikan;
pengamplasan blok [alat-alat tangan]; pengamplasan spons [alat-alat tangan]; penggali [perkakas tangan]; penggali gulma,
tangan-dioperasikan; penggali pasca lubang, tangan-dioperasikan; pengganda torsi, tangan-dioperasikan; penggiling kuku
hewan bertenaga baterai; penggilingan pemotong, tangan-dioperasikan; pengupas pisau; penjepit dan pinset kutikula; penjepit
keriting listrik; penjepit keriting non-listrik; penjepit menjadi alat-alat tangan; penjepit perapian; penjepit rambut [tangan alat];
penjepit tang menjadi instrumen body piercing; penjepit tukang kayu [penarik kuku]; penutupan cincin tang menjadi instrumen
body piercing; penyemprot insektisida, tangan-dioperasikan; penyemprot tangan dioperasikan untuk keperluan industri atau
komersial; penyemprot yang dioperasikan dengan tangan untuk insektisida; perajang, tangan dioperasikan; peralatan
berkebun tangan dioperasikan; peralatan dan perkakas berkebun yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas
pertamanan yang dioperasikan dengan tangan; peralatan dan perkakas pertanian yang dioperasikan dengan tangan;
peralatan makan (garpu, pisau dan sendok); peralatan tangan yang dapat dibawa-bawa; peralatan untuk mengukir (peralatan
tangan); perkakas tangan dan peralatannya, dioperasikan dengan tangan; perkakas tangan untuk memotong, mengebor,
menggiling, menajamkan dan merawat permukaan; pickles mountaineering  (kapak es); pinset; pinset rambut menghapus;
pisau *; pisau [tangan alat]; pisau baja; pisau bekerja; pisau berburu; pisau biodegradable; pisau buah; pisau cukur; pisau
cukur Jepang; pisau cukur dan silet; pisau cukur lurus; pisau cukur penajam yang dioperasikan secara manual; pisau cukur
sekali pakai; pisau cukur, listrik; pisau cukur, non-listrik; pisau daging; pisau dapur; pisau dapur Jepang untuk memotong;
pisau daur ulang; pisau dempul; pisau filleting; pisau gunting; pisau ikan; pisau jack; pisau karpet; pisau kater; pisau keju;
pisau keju dan pizza non-listrik; pisau keramik; pisau ketam (alat tangan); pisau kue tart; pisau labu; pisau lempar; pisau lipat;
pisau makanan penutup; pisau meja; pisau meja makan; pisau meja stainless steel; pisau meja sterling silver; pisau meja,
garpu dan sendok plastik; pisau meja, garpu dan sendok untuk bayi; pisau memancing; pisau menangani, bukan dari logam;
pisau mentega; pisau menyelam; pisau olahraga; pisau parit Bank [alat-alat tangan]; pisau pemangkas; pisau pemangkas
tanaman; pisau plastik; pisau raut; pisau roti; pisau rumah tangga; pisau rumput (perkakas tangan); pisau saku; pisau sayuran;
pisau sayuran pemotong sayuran/pengiris sayuran; pisau scoring untuk lembaran veneer; pisau sekali pakai; pisau selam,
pegangan pisau selam, alat kecil dengan ujung runcing (alat tangan); pisau terbuat dari logam mulia; pisau ukir; pisau untuk
alat cukur; pisau untuk digunakan hobi; pisau untuk gergaji tangan; pisau untuk gunting; pisau untuk menguliti hewan; pisau
untuk menguliti ikan; pisau untuk pesawat yang dioperasikan dengan tangan; pisau untuk pisau; pisau untuk pisau cukur;
pisau untuk pisau cukur listrik; pisau utilitas; pisau-pisau cukur listrik dan gunting-gunting rambut listrik; polishing setrika [kaca
alat]; pompa tangan dioperasikan; pompa tangan dioperasikan untuk memompa air sumur; pukulan [tangan alat]; pukulan alat-
alat tangan menjadi; pukulan tang [alat-alat tangan]; pupuk sendok [alat-alat tangan]; ragum; rambut keriting setrika, listrik;
reamers; riveters [tangan alat]; roda asah (alat tangan); rumput cambuk [alat-alat tangan]; rumput garu, tangan-dioperasikan;
sabit; sabit menangani, bukan dari logam; sanders, tangan dioperasikan; sarung pisau; sarung pisau dari kulit; secateurs;
sekop [perkakas tangan]; sekop [tangan alat]; sekop menjadi alat-alat tangan; sekop perapian; senapan (alat tangan); sendok
beras [alat-alat tangan]; sendok biji-bijian [alat-alat tangan]; sendok ikan [alat-alat tangan]; sendok kopi [alat-alat tangan];
serap [tangan alat]; setrika [alat-alat tangan non-listrik]; setrika ban; setrika crimping listrik untuk rambut; setrika listrik; setrika
molding; setrika pelurus rambut listrik; setrika pengupas; setrika pengupas menjadi alat-alat tangan; setrika styling rambut
listrik genggam; setrika uap listrik; setrika-setrika rambut listrik; sheet mobil perbaikan alat-alat logam penyok [perkakas
tangan]; slicers, tangan dioperasikan; snips; snips benang; snips timah; soket kunci pas; spokeshaves [tangan alat]; steak
pisau; tabung pemotong [alat-alat tangan]; tampers, tangan dioperasikan; tang crimping; tang memancing; tang pengaturan;
tang untuk hewan menguliti; tang untuk ikan menguliti; tang untuk memotong/ mengupas kabel listrik; tangan alat untuk
keriting rambut, listrik; tangan dioperasikan atomizers, alat penguap, dan penyemprot untuk digunakan dengan cairan industri;
tangan dioperasikan augers es digunakan untuk memancing es; tangan latihan [alat-alat tangan]; tangan pompa *; tangan
seamers [alat-alat tangan]; tanggam pipa; tanggam rantai; tepi ski mengasah alat, tangan-dioperasikan; tipis-berbilah pisau
dapur; tracing roda; ular pipa, tangan-dioperasikan; usungan untuk kawat dan band-band metal [alat-alat tangan]; vises mitra
menjadi alat-alat tangan; wadah disesuaikan untuk pisau cukur; wallpaper jahitan rol [alat-alat tangan]; whetstones [mengasah
batu]===
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Nama Merek : SAKTITOOLS + LOGO
566 Arti Bahasa : SAKTITOOLS = Suatu Penamaan + LOGO
591 Uraian Warna : Jingga dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air-powered tools; Aksesoris untuk mesin pemasangan dan press laminasi, yaitu alat paku tempel panas, perforator,

penutup lapisan busa, papan pengangkut/pembawa, pelat press, dan pemotong kertas, alat untuk membentuk kayu pada
kanvas, dan tang untuk meregangkan kanvas; Alat berupa bantalan angin untuk memindahkan barang muatan; Alat dan
mesin penjilid buku untuk keperluan industri; Alat pemotong cermet selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong dan
cetakan pemotong untuk pengerjaan logam, selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong karbida disemen selain
dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam berujung berlian selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotong logam
tahan aus selain dioperasikan dengan tangan; Alat pemotongan busur listrik; Alat pengelas busur listrik; Alat penghancur
untuk penggunaan rumah tangga, listrik; Alat penghembus bagian dari mesin; Alat penghisap debu berbentuk tongkat; Alat
penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan perlengkapan tidur; Alat
untuk buka-tutup tirai,, dijalankan secara elektrik; Alat untuk mengoperasikan rantai derek; Alat-alat listrik yang menggunakan
tenaga udara; Anakan listrik; Ats / otomatis genset; Badan mesin; Baling-baling mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami;
Bantalan anti gesekan untuk mesin; Bantalan untuk poros transmisi; Battery sprayer; Baut roll timing; Besi bor (bagian mesin);
Blender las; mesin las; blender potong; mesin bor listrik; mesin amplas listrik; mesin serut listrik; mesin gergaji listrik; mesin
gurinda listrik; mesin router listrik; mesin potong logam listrik; mesin
potong keramik listrik; mesin perkakas; kompresor; mesin jahit; motor-motor listrik; mesin pompa air listrik; tali kipas untuk
mesin; mesin irigasi; mesin pertanian; mesin penyemprot cat; mesin pemangkas rumput; mesin penyemprot hama; mesin
bubut; motor (armature) bagian dari mesin perkakas; stator (field) bagian dari mesin perkakas; gigi mesin perkakas; pisau
serut mesin; pisau router mesin; mata bor kayu mesin; mata bor mesin; mata bobok kayu (pahat kayu) mesin; gergaji mesin;
gerenda pengasah mesin; gerenda pemotong mesin; gerenda pemoles mesin; pisau pemotong keramik (diamond wheel)
mesin; sikat arang mesin; kepala bor (drill chuck) mesin; sikat kawat mangkok mesin; mesin tatah kayu; Blok Silinder Mesin
Untuk Otomotif; Blok bantalan penyangga untuk mesin; Blower berputar elektrik; Bor batu [mesin]; Bor genggam, listrik; Bor
tangan listrik; Cakram penutup untuk penggiling yang dioperasikan dengan listrik; Cetakan dan cetakan pemotong untuk
pembentuk logam (bagian-bagian mesin); Cincin bola untuk bantalan; Derek; Derek (alat pengangkat); Dieset generator set /
Diesel Genset; Dinamo Pemarut Kelapa; Dinamo genset; Electric hoist [Tackle / derek listrik]; Eskalator Pneumatik; Filter
kantong debu vaccum; Filter udara untuk mesin ; Generator arus bolak balik; Generator tenaga uap/alat pembangkit uap;
Generator ; Gerinda genggam, listrik; Hidrolik pada dump truk; Instalasi pusat pembersih penghisap; Juicer, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; Kaki Mesin Jahit; Kantong-kantong untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik);
Kepala bor (bagian mesin); Keranjang penekan; Ketel air (bagian mesin); Kipas untuk motor dan mesin; Kit perbaikan bodi
mobil; Kuas udara untuk mengaplikasikan warna; Kunci pas pembuka baut; Landas poros (bagian-bagian mesin); Lengan
robotik untuk pengecatan otomatis; Lift pneumatik; Lift rantai menjadi bagian dari mesin; Lift sepeda motor; Lift untuk parkir;
Lift, selain ski-lift; Mata bor amplas bagian dari mesin; Mata bor batu; Mata gergaji bundar bagian dari mesin; Mata jet Bagian
dari Pompa Air; Mekanisme kontrol hidrolik untuk mesin, engine dan motor; Mekanisme robotik [mesin] untuk pengangkatan;
Mekanisme robotik untuk pengangkatan; Mesin Circle; Mesin Circular Gergaji; Mesin Perkakas semen karbida; Mesin
balancing roda kendaraan; Mesin besar yang menggunakan satu atau lebih piston yang bergerak maju mundur (reciprocating
engines) untuk pembangkit listrik dan kompresi gas yang digunakan untuk aplikasi industri dan untuk bagian pengganti
untuknya, dan bukan untuk kendaraan darurat; Mesin bor untuk buka baut dan melubangi tembok,besi,kayu; Mesin bubut
pipa; Mesin cetak 3D untuk perangkat dan instrumen medis; Mesin cetak embossing; Mesin cetak inkjet UV-LED; Mesin cetak
inkjet untuk keperluan industri; Mesin cetak lembaran panas; Mesin cuci untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium;
Mesin cukur untuk binatang; Mesin dan alat pengerjaan logam untuk gesekan pengelasan logam; Mesin dan alat pengerjaan
logam, yaitu, dampak kunci pas, ratchet kunci pas listrik, kunci pas power-driven, obeng listrik, bor listrik, besi bor (bagian
mesin), reamers [bagian mesin], penggilingan alat [bagian mesin], palu [bagian mesin], scaler [bagian dari mesin], gergaji ukir
[mesin], sander listrik, alat pemotong selain yang dioperasikan dengan tangan; Mesin dan peralatan mesin untuk perawatan
bahan dan manufaktur; Mesin dan peralatan mesin, yaitu rol pabrik, rol pabrik silinder, mesin pengecoran kontinu pada logam,
mesin untuk memotong dan membelah, mesin untuk membentuk, las karbit, penggilingan, pengelasan listrik, pemotong, logam
untuk menggambar, lembaran dan pelat logam, konverter baja; Mesin dan peralatan pengemasan industri; mesin tali pengikat;
mesin pembungkus; mesin pengangkat peti; mesin penyegel peti; sistem penyimpanan dan pengambilan otomatis; sistem
pengemasan koli; perkakas tangan pengikat bertenaga baterai; perkakas tangan pengikat pneumatic; perkakas pengikat-
penggerak; inflator; Mesin dan peralatan pengemasan untuk industri makanan, minuman, farmasi, nutraceutical, perawatan
pribadi, rumah tangga, dan kimia, yaitu pengurai, penutup, retorquer, pengencang, penyumpal, pemasang tutup, penyortir
pompa, menempatkan pompa, orienteers, inserters, dropper scoop feeder, menempatkan scoop feeder, sistem pengawasan,
sistem penolakan, penyortir tutup (cap), penyortir tutup (lid), elevator hopper, penggabung jalur, pemisah jalur, penegak botol,
dan sistem lajur pemindahan; Mesin dan peralatan untuk mencuci karpet (listrik); Mesin derek; Mesin finishing; Mesin finishing
kayu lapis; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin hammer drill bor bobok beton; Mesin hidrolik untuk memadatkan sampah;
Mesin industri untuk pemrosesan farmasi; Mesin las laser; Mesin las robotik; Mesin pelengkung; Mesin pelengkung untuk
pengerjaan logam; Mesin pelipat; Mesin pembangkit Listrik (Generator); Mesin pembersih karpet, elektrik; Mesin pembuat
cairan untuk mengeluarkan jumlah yang sudah ditakar sebelumnya; Mesin pembungkus (pengepak); Mesin pemotong kartu
nama; Mesin pemotong pipa; Mesin pemukul; Mesin pemukul panel; Mesin pencuci baju elektrik; Mesin pencuci piring
otomatis; Mesin pengasah pisau; Mesin pengatur pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengelasan
oksiasetlin; Mesin pengembang pipa; Mesin penggiling; Mesin penggiling dan mesin bubut turret, yaitu, alat pemotong dan
deburring bertenaga yang digunakan untuk memindahkan/melepaskan gerinda dari lubang bor silang; Mesin penggulung
untuk keperluan industri; Mesin penggulung untuk keperluan pertanian; Mesin penghancur kompos atau sampah; Mesin
penghisap udara; Mesin pengukir; Mesin pengulir pipa; Mesin pengulir pipa dengan cara diputar; Mesin penyedot debu untuk
tempat tidur, elektrik; Mesin penyuplai udara untuk kolam ikan alami; Mesin percetakan pisau serut yang menggunakan listrik;
Mesin pompa pembuang air; Mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Mesin potong dan finishing; Mesin spooring roda
kendaraan; Mesin table saw gergaji kayu; Mesin ukiran terkomputerisasi; Mesin untuk manufaktur dan peralatan mesin untuk
perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan,
sistem bodi, dan sistem sasis; Mesin untuk memproses bahan-bahan komposit kertas, kardus atau bahan plastik dan karton;
Mesin untuk pengolahan industri farmasi; Mesin yang bekerja dengan tekanan udara terkompresi; Mesin, peralatan mesin,
peralatan yang dioperasikan daya; Mesin-mesin dan peralatan pencetak atau penjilid buku; Mesin-mesin dan peralatan-
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peralatan untuk proses kimia; Mesin-mesin pengisi dan pengemasan untuk digunakan berhubungan dengan solusi
ketelusuran dari awal hingga akhir untuk produk-produk kemasan dan pengemasan; Mesin-mesin pengisi dan pengemasan,
mampu mengumpulkan data dan mengirimkan data ke server cloud (awan); Mesin-mesin pengisian dan pengemasan untuk
digunakan berhubungan dengan pemasaran digital yang diarahkan untuk pelanggan dari produk kemasan; Mesin/peralatan
pertambangan dan migas; Metalworking mesin dan peralatan mesin; Mixer listrik untuk mencampur makanan; Nibbler [alat-
alat listrik]; Nibbler [power-dioperasikan alat]; O-ring menjadi bagian dari mesin kemasan; O-ring menjadi bagian dari mesin
sortasi; O-ring menjadi bagian-bagian mesin; PDAM menjadi alat mesin; Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pelampung
untuk mesin penyuplai udara untuk mesin pemotong kolam ikan alami; Pelebar lubang [perkakas listrik]; Pelengkapan
pengelasan oksiasetlin; Pemotong robotik; Penarik udara terkompresi; Pengamplas listrik; Penggiling daging [mesin];
Penggiling kopi elektrik dengan alat takar; Penyaring minyak untuk kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang;
Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; Peralatan elektrik pengatur pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga;
Peralatan las laser; Peralatan pengangkat yang dioperasikan dengan daya; Peralatan penghemat bahan bakar untuk
kendaraan, sepeda motor, kapal dan pesawat terbang (bagian dari mesin); Peralatan sediaan penggosok permukaan basah,
yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian struktural serta aksesorisnya;
Peralatan untuk mencuci, membersihkan instrumen dan perlengkapan bedah dan medis; Perlengkapan pemboran sumur
minyak/ring (terapung atau tidak terapung); Perlengkapan penghisap debu untuk pembersihan; Pipa hembus pemotong,
dioperasikan dengan gas; Pipa pembuangan untuk motor dan mesin; Pistol semprot; Piston Pendorong; Pompa air  ; Pompa
bahan bakar untuk mesin  ; Pompa jet; Pompa oli untuk digunakan di motor ; Pompa oli untuk digunakan di mesin; Pompa
pengatur gas udara untuk akuarium; Pompa perpindahan positif; Pompa saringan; Pompa submersible, pompa air dan
aksesoris untuk pompa benam dan pompa air, yaitu rakitan injektor, pengisi daya jet, katup dan bagiannya; Pompa-pompa
pelumas bertekanan tinggi, lubang bawah mesin; Pompa-pompa pelumasan; Pompa-pompa perekat bertekanan tinggi dan
lubang bawah mesin; Pumping unit (pompa angguk) (mesin); Rantai derek (mesin); Rantai mesin; Rantai untuk gergaji rantai;
Regulator Bagian dari mesin; Robot industri untuk pembentukan kayu; Robot industri untuk pembentukan logam; Robot
industri untuk pengerjaan kayu; Robot industri untuk pengerjaan logam; Robot pengelas plasma; Robot pengelasan
oksiasetlin; Robot pengiriman logistik dengan kecerdasan buatan untuk penggunaan rumah tangga; Robot tongkat pengelas;
Robot untuk pengecatan; Robot-robot pengelasan spot; Robot-robot untuk keperluan industri; Robot-robot untuk membantu
keperluan rumah tangga sehari – hari; Roda pemotong; Rol karet penggiling padi; Router robotik [alat-alat mesin]; Sabuk
katrol; Sabuk katrol  bagian dari mesin; Sabuk konveyor; Selang-selang untuk alat penghisap debu elektrik (menggunakan
tenaga listrik); Senjata bertekanan udara mampat untuk mengeluarkan mastik; Sikat pemotong (mesin); Silent box genset;
Silent generator; Sistem adapter (shank) yang terpasang secara mekanis (dilas) untuk bibir excavator, sekop kabel , dan
pemuat; Sistem pengapsulan untuk mesin, pompa, mesin pompa, dan rakitan pompa/mesin; Suku cadang pengganti untuk
gergaji rantai, yaitu rantai gergaji, batang pemandu dan sproket penggerak; Tabung pompa kompresor; Tang rivet [alat
bertenaga]; Tangki penukar panas (mesin); Tanki perluasan (bagian-bagian mesin); Telescopic gang way yaitu: lorong
telescopic atau lorong berupa terowongan untuk naik kepesawat yang terbuat dari plat baja dan peralatan elektronika (mesin);
Trek karet menjadi bagian dari mesin pertanian; Trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar
muat; Trek karet menjadi bagian dari perayap pada mesin konstruksi; aerator rumput [mesin]; agitator; agitator untuk media
cair yang bersirkulasi; agitator untuk pemrosesan kimia; air listrik pompa untuk kolam renang; air listrik pompa untuk mandi; air
listrik pompa untuk mandi pusaran air; air listrik pompa untuk mandi spa; aktuator hidrolik; aktuator hidrolik untuk excavator;
aktuator katup hidrolik; aktuator katup pneumatik; akumulator hidrolik menjadi bagian dari mesin; alat Nibbling mekanik; alat
[bagian dari mesin] untuk menyaring air, minyak dan gas, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; alat [bagian
mesin]; alat [mesin] untuk menyaring gas; alat genggam, selain yang dioperasikan dengan tangan; alat las hot plate listrik; alat
las laser; alat las listrik; alat mesin penggiling; alat peledak digerakkan untuk mengemudi paku keling; alat pembersih
asetilena; alat pembersih injektor; alat pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; alat pemotong (termasuk pisau
mekanis); alat pemotong bahan karbid padat; alat pemotong berujung runcing [bagian dari mesin]; alat pemotong kayu; alat
pemotong patri [bagian dari mesin]; alat pemotong profil [bagian dari mesin]; alat pemotong rumput dan alat kebun yang
dioperasikan dengan listrik; alat pemotong rumput dan gulam yang dioperasikan dengan listrik; alat pemotong untuk
pengerjaan ujung yang tajam; alat penajam tepi ski, listrik; alat pengangkat hidraulik; alat pengasah [bagian mesin]; alat
penggerek tambang; alat penghisap debu tanpa kabel; alat penghisap debu, yang dapat digenggam; alat pengolah limbah
makanan; alat penjepit untuk memegang bagian-bagian selama pemesinan; alat penyaring (bagian dari mesin) untuk
keperluan industri, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; alat penyedot debu listrik untuk kasur tipis ala Jepang
(futon) untuk keperluan rumah tangga; alat potong pada mesin bubut; alat potong untuk digunakan dengan Mesin Perkakas;
alat tambahan penyedot debu untuk menyebarkan parfum dan disinfektan; alat tangan memaku dengan tenaga udara; alat
untuk membuat bir di bawah tekanan; 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; alat untuk pembuat rute dan CNC; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan; alat-alat
listrik yang dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; alat-alat listrik yang dioperasikan udara; alat-alat pneumatik; alat-alat
tangan listrik dan pneumatik; alat-alat yang memancarkan panas untuk menyolder; amplop memasukkan mesin; aparat
knalpot untuk pesawat; aparat penggulung, mekanis; aparatur elevating hidrolik; aparatur mengangkat; aparatus kontrol
mekanik untuk alat mesin; aparatus listrik untuk plastik penyegelan [kemasan]; aparatus untuk mengekstrasi cairan untuk
digunakan dalam pertambangan, pertanian, konstruksi, pemadam kebakaran dan desalinasi (mesin); atomizers untuk
keperluan industri atau komersial, selain dioperasikan dengan tangan; bagian logam dan aksesori untuk katup, yaitu kit segel
yang terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator; bagian logam dan aksesori untuk pentil, yaitu kit segel yang
terdiri dari bantalan dan segel, trim aliran dan aktuator; bagian mesin kendaraan, yaitu alat penerima untuk pendingin; bagian
mesin kendaraan, yaitu tangki cadangan untuk mendinginkan mesin kendaraan; bagian-bagian dan perlengkapan-
perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps), yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps),
pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-rakitan selang (hose assemblies), dan
pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan yang terkait seperti silinder-silinder, o-
ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar, filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan
(retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan, barel-barel, gagang-gagang, kepala-
kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston, selang-selang; bangku gergaji
[bagian dari mesin]; bangku melihat menjadi bagian dari mesin; bantalan anti gesekan untuk mesin; bantalan bola; bantalan
bola untuk sepatu roda; bantalan bola untuk sepatu roda in-line; bantalan bola untuk skateboard; bantalan geser untuk mesin;
bantalan menjadi bagian dari mesin; bantalan mesin; bantalan poros [bagian dari mesin]; bantalan rol; bantalan rol untuk
mesin; bantalan self-oiling; bantalan untuk mesin; bantalan untuk poros transmisi, menjadi bagian dari mesin; bantalan vakum

Halaman 907 dari 932



untuk mesin pompa vakum; batu aerasi udara akuarium [pompa]; bensin meteran pompa; bensin pompa untuk stasiun
layanan; berkas elektron pengelasan robot; bermotor kunci pintu; besi bor (bagian mesin); bit alat untuk mesin; bit alat untuk
mesin pengerjaan logam; bit pengebor terbuat dari karbid untuk membuat lubang; bit pengeboran inti; bit pertambangan; bit
router; bit untuk latihan daya; bit untuk mesin penambangan; blender bar, listrik; blender makanan yang dioperasikan dengan
listrik dan daya; blender makanan, listrik; blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk
keperluan industri; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk persiapan makanan; blender, listrik,
untuk persiapan makanan dan minuman; blender, listrik, untuk persiapan minuman; blok mesin otomotif; blower aliran aksial;
blower daya untuk puing-puing rumput; blower menempa; blower salju; blower untuk digunakan dengan sistem pengangkutan;
bongkar katup periksa untuk outlet kompresor udara; bor angin; bor batang standar [mesin]; bor chuck untuk latihan daya; bor
listrik; bor listrik yang dapat dibawa -bawa  (tidak termasuk bor untuk batu bara); bor mesin mengasah; bor palu; bor
pneumatik, bisa digenggam; bor tangan listrik tanpa kabel; bros [alat mesin]; busur logam gas pengelasan robot; campuran
bahan bakar dan udara regulator menjadi bagian dari mesin pembakaran internal; cangkir hisap untuk mesin pemerah susu;
cincin piston; collet untuk alat-alat listrik; crane bepergian biaya overhead; crane dermaga seluler; crane tetap; daun gergaji
bundar (bagian mesin); debu melelahkan instalasi untuk membersihkan tujuan; debu menghapus instalasi untuk
membersihkan tujuan; derek; derek dok; derek lift; derek listrik; derek pukat; derek rangkak; derek truk; diafragma pompa;
diesel generator; diffuser batu gelembung udara untuk akuarium; diffuser batu gelembung udara untuk reservoir hidroponik;
difusi untuk pompa; dilaminasi pegas daun, selain untuk kendaraan darat; dinamo mesin jahit; disk abrasif untuk gerinda yang
dioperasikan dengan daya; disk abrasif untuk sander yang dioperasikan dengan daya; dispenser pita perekat [mesin];
dongkrak hidrolik yang dipasang di trailer; dongkrak pneumatis; drainers limbah minyak pneumatik; drum [bagian mesin];
edgers rumput, listrik; ekstensi bar untuk alat-alat listrik; elektrik dioperasikan kuas, menjadi bagian dari mesin; elektrik mesin
mengasah bertenaga ski; elektroda grafit untuk las busur listrik mesin; elektroda untuk mesin las; excavator hidrolik; fiberglass
robot pemotong; filter bahan bakar; filter debu dan kantong untuk penyedot debu; filter debu untuk pembersih vakum; filter oli;
filter oli untuk motor dan mesin; filter udara partikulat untuk sistem pembuangan untuk mesin pembakaran internal; filter udara
untuk mesin mobil; filter untuk membersihkan udara pendingin untuk mesin; filter untuk membersihkan udara pendingin, untuk
mesin; filter untuk mesin; filter untuk motor dan mesin; floating crane; fluks buang biji las robot; gantry crane [bridge crane];
gas aktif logam las robot; gasoline generator; generator AC; generator AC (alternator); generator DC; generator arus;
generator arus searah; generator bertenaga surya; generator elektrik; generator elektrostatik; generator listrik; generator listrik
bertenaga angin; generator listrik bertenaga surya; generator listrik darurat; generator listrik portabel; generator listrik seluler;
generator listrik untuk kapal; generator listrik untuk penggunaan darurat; generator oksigen akuarium; generator tegangan
tinggi; generator untuk kendaraan darat; generator untuk mengelas; generator untuk turbin angin; generator-generator nitrogen
untuk solder-solder besi listrik; gergaji [mesin]; gergaji batu bata untuk mesin; gergaji bundar; gergaji bundar listrik; gergaji
bundar untuk pengerjaan kayu; gergaji listrik; gergaji listrik reciprocating; gergaji motor-driven; gergaji pita; gergaji rantai;
gergaji rantai, listrik; gergaji ubin [alat-alat listrik]; gergaji, listrik; gigi pemotong (bagian dari mesin); gigi pemotong [peralatan
mesin]; grease guns pneumatik; gulungan [bagian mesin]; gulungan, listrik, untuk selang taman; gulungan, mekanik, untuk
selang fleksibel; gunting pagar, listrik; gunting pneumatik; gunting, listrik; hedge pemotong, listrik; hidrogen dispensing pompa
untuk stasiun layanan; impeller pompa; industri mesin cuci laundry; industri sampah pemadatan mesin; injektor bahan bakar
pneumatik untuk motor; instalasi cuci mobil; instalasi pencucian kendaraan; instalasi pengemasan; instrumen elektronik dan
telemetri yang digunakan dalam industri minyak dan gas; intaglio mesin cetak; intake dan exhaust udara mengalir perangkat
perakitan baling-baling untuk digunakan dalam mesin pembakaran internal; intake udara menjadi snorkel untuk motor dan
mesin; intake udara menjadi snorkeling untuk kendaraan; jack hidrolik; jack pneumatik; jetter untuk menguras; jib crane; jig-
gergaji [alat-alat listrik]; jig-gergaji [mesin]; juicer listrik untuk keperluan industri; kabel-dikendalikan derek dipasang di crawler;
kantong kertas untuk penyedot debu; kantong plastik untuk penyedot debu; kartrid untuk mesin penyaringan; katrol drive untuk
sabuk transmisi daya dari mesin pertanian; katrol drive untuk sabuk transmisi listrik dari mesin-mesin industri; katup [bagian
pompa]; katup air dari logam untuk mengendalikan aliran air pendingin untuk mesin; katup kontrol inlet otomatis untuk
reciprocating kompresor udara; katup kontrol pompa; katup menjadi bagian dari pompa; katup penurun tekanan [bagian
mesin]; katup tekanan (bagian dari mesin); katup tekanan [bagian mesin]; katup tekanan balik menjadi bagian dari mesin;
katup tekanan hidrolik; katup tekanan menjadi bagian dari mesin; katup untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat
penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; keling senjata [alat-alat listrik]; kepala alat
pemotong [bagian dari mesin]; kepala pengeboran [bagian mesin]; keran [Mesin Perkakas]; kerangka-kerangka saringan
(filter)  untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman; kerangka-kerangka saringan (filter)
untuk mesin-mesin penyaringan; keranjang perkakas untuk mesin pencuci piring; kerekan pneumatik; kertas terguncang
mesin; ketam, listrik; kipas pendingin untuk mesin; kipas untuk motor dan mesin; kit pompa; kompresor
(mesin); kompresor [mesin]; kompresor aliran aksial; kompresor bolak-balik; kompresor elektronik untuk kendaraan hibrid atau
kendaraan elektrik; kompresor listrik; kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; kompresor putar; kompresor
sentrifugal; kompresor turbo; kompresor udara; kompresor udara untuk kendaraan; kompresor untuk lemari es; kompresor
untuk mesin; kompresor untuk mesin penurun kelembaban; kompresor untuk pendingin udara; kompresor untuk refrigerator;
kondensor berpendingin udara; kondensor udara; kondensor untuk pendingin untuk pendingin udara; kontrol hidrolik untuk
excavator; kontrol hidrolik untuk mesin; kontrol hidrolik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol hidrolik untuk motor dan mesin;
kontrol pneumatik untuk mesin; kontrol pneumatik untuk mesin, motor dan mesin; kontrol pneumatik untuk motor dan mesin;
konverter torsi hidrolik, selain untuk kendaraan darat; konveyor pneumatik; konveyor tabung pneumatik; kopling modular untuk
peralatan mesin; kopling pengaman untuk mesin; kopling untuk Mesin Perkakas; kopling untuk peralatan pneumatik; kotak
grease [bagian mesin]; kotak isian [bagian-bagian mesin]; kotak jurnal [bagian mesin]; kotak untuk matriks [pencetakan]; kuas
udara untuk menerapkan cat; kunci pas elektrik; kunci pas power-driven; lantai Pemoles; lantai Pemoles robot; lantai sanders;
latihan [alat-alat listrik]; latihan perkusi palu genggam; latihan radial; latihan untuk industri pertambangan; latihan, listrik;
lembam generator gas [mesin]; lengan robot untuk ikatan dan penyegelan; lengan robot untuk keperluan industri; lengan robot
untuk membersihkan jendela; lengan robot untuk pengamplasan dan buffing; lengan robotik untuk pengeboran; lift [lift]; lift
hidrolik; lift mekanik untuk bergerak, parkir dan menyimpan kendaraan darat; lift mobil; lift mobil sistem parasut; listrik las busur
mesin; listrik pompa untuk akuarium; listrik pompa untuk kolam renang; logam lembam gas las robot; manual dioperasikan
katup keramik menjadi bagian dari mesin; mata bor (bagian dari mesin); mata bor karbid untuk membuat lubang; mata bor
logam dan mata bor non-logam serta alat pemotong mata bor; mata gergaji [bagian-bagian mesin]; mata gergaji bundar
(komponen-komponen mesin); mata gergaji bundar PCD; mata gergaji bundar menjadi bagian dari mesin; mata widia
digunakan dengan Mesin Perkakas; mekanisme kontrol hidrolik untuk robot industri; mekanisme kontrol mekanik untuk robot
industri; mekanisme kontrol pneumatik untuk robot industri; mekanisme kontrol untuk robot industri; mekanisme robot [mesin]
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untuk digunakan dalam konstruksi; mekanisme robot yang digunakan dalam pertanian; melihat pabrik portabel; memacu blok
katrol roda [bagian-bagian mesin]; membentuk mesin logam; membentuk mesin untuk pengerjaan logam; memilah mesin
pemilah sampah; memiringkan palu; memotong obor; menara crane; mencetak kepala untuk mesin cetak industri; menekan
filter untuk pengolahan kimia; menekan laundry [mesin untuk keperluan industri]; menekan meninju; menekan meninju untuk
pengerjaan logam; menekan mesin industri; menekan setrika [mesin untuk keperluan industri]; menekan smoothing;
mengangkat instalasi untuk pengangkutan orang dan barang; mengangkat jack, selain tangan dioperasikan; mengemudi rantai
untuk mesin; mengemudi rantai, selain untuk kendaraan darat; meniup obor; menyisipkan bantalan untuk mesin; menyusut
mesin pembungkus; mesin  gergaji yang membuat potongan pada berbagai sudut dan kemiringan; mesin Bor untuk
pengerjaan logam; mesin Potong Rumput; mesin bensin, selain untuk kendaraan darat; mesin bertenaga listrik untuk
memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin bor; mesin bor [mesin]; mesin bor aspal atau beton; mesin bor kayu;
mesin bor logam; mesin bor sumur; mesin bubut [mesin alat]; mesin bubut kayu; mesin bubut untuk pengerjaan logam; mesin
cetak; mesin cetak  untuk mencetak kemasan; mesin cetak digital; mesin cetak digital untuk industri tekstil; mesin cetak digital
untuk keperluan industri; mesin cetak digital untuk mendekorasi kaleng minuman; mesin cetak digital untuk permukaan
keramik; mesin cetak flexographic; mesin cetak industri; mesin cetak injeksi; mesin cetak inkjet industri; mesin cetak kompresi;
mesin cetak kosong; mesin cetak label industri; mesin cetak label untuk keperluan industri; mesin cetak offset; mesin cetak
pelet kayu untuk bahan bakar; mesin cetak planographic; mesin cetak rotary; mesin cetak silkscreen; mesin cetak tipografi;
mesin cetak untuk tekstil; mesin cuci laundry untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga;
mesin cuci otomatis untuk peralatan bedah, medis dan laboratorium; mesin cuci tekanan tinggi; mesin cuci tekstil untuk
keperluan industri; mesin cuci untuk rantai; mesin dan alat untuk industri tekstil; mesin dan instrumen pneumatik atau hidrolik;
mesin dan peralatan konstruksi; mesin dan peralatan mesin; mesin dan peralatan pemadat limbah untuk keperluan industri;
mesin dan peralatan pemadat sampah untuk keperluan industri; mesin dan peralatan pengerjaan logam; mesin dan peralatan
pengolah bahan kimia; mesin dan peralatan pertambangan; mesin die-stamping; mesin finishing beton; mesin gergaji bundar;
mesin gergaji dingin; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin industri penyaringan getaran untuk memisahkan bahan
basah dan kering; mesin jahit; mesin jahit bartack; mesin jahit biasa; mesin jahit corong; mesin jahit garment; mesin jahit
gulung; mesin jahit industri; mesin jahit jarum II; mesin jahit kancing; mesin jahit karung; mesin jahit kulit; mesin jahit langkah
3; mesin jahit overdeck; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin jahit walking foot; mesin jahit, listrik; mesin kayu
listrik gergaji; mesin kompresor udara; mesin las Inverter; mesin las gas; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin las,
listrik; mesin pemadat sampah; mesin pembungkus; mesin pemisah sampah dan sampah; mesin pemoles lilin, listrik, untuk
keperluan industri; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong; mesin pemotong batu bara;
mesin pemotong busur listrik; mesin pemotong daging; mesin pemotong daging untuk keperluan rumah tangga; mesin
pemotong daging, listrik; mesin pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong dan penuai; mesin
pemotong gas; mesin pemotong jerami; mesin pemotong kertas; mesin pemotong kunci; mesin pemotong logam; mesin
pemotong makanan untuk penggunaan komersial; mesin pemotong oksiasetlin; mesin pemotong padi; mesin pemotong pakan
ternak [pakan pemotong]; mesin pemotong plasma; mesin pemotong roti; mesin pemotong rumput; mesin pemotong rumput
[mesin]; mesin pemotong rumput bensin; mesin pemotong rumput listrik; mesin pemotong rumput mekanik; mesin pemotong
rumput robot; mesin pemotong rumput traktor; mesin pemotong rumput, listrik; mesin pemotong serat; mesin pemotong serat
stapel; mesin pemotong tebu; mesin pemotong untuk pengerjaan logam; mesin pemotong, pencacah dan pengiris makanan
untuk keperluan industri; mesin pemukul; mesin penanam benih pertanian; mesin penanam rotari [mesin]; mesin penanganan
material, yaitu, sistem penghilangan filter yang terdiri dari pelat angkat, umban dan tambatan yang digunakan dalam
pengoperasian minyak dan gas lepas pantai; mesin pencampur aspal[mesin]; mesin pencampur karet; mesin pencampur
makanan untuk keperluan industri; mesin pencampur untuk pemrosesan kimia; mesin pencampuran; mesin pencampuran
mekanik; mesin pencuci lantai; mesin pencuci pakaian; mesin pencuci piring; mesin pencuci piring termasuk mesin pencuci
piring dimeja; mesin pencuci piring untuk keperluan industri; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin
pencuci piring untuk restoran; mesin pengaduk semen [mesin]; mesin pengamplasan; mesin pengamplasan orbital; mesin
pengamplasan sabuk; mesin pengamplasan untuk pengerjaan kayu; mesin pengangkut bahan limbah; mesin pengangkut
sampah dan sampah; mesin pengasah; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin pengecatan; mesin pengeluaran
(barang) kemasan; mesin penggiling; mesin penggiling dengan roda gigi bevel spiral; mesin penggiling internal yang; mesin
penggiling kayu; mesin penggiling padi; mesin penggiling sentrifugal; mesin penggiling uap; mesin penggiling untuk keperluan
industri; mesin penggiling untuk pengerjaan logam; mesin penggilingan pengeboran; mesin penghancur [mesin] untuk
keperluan industri; mesin penghancur sampah; mesin penghancur sampah untuk keperluan industri; mesin penghancur untuk
keperluan industri; mesin penghisap udara; mesin pengikat spiral untuk keperluan industri; mesin pengukir kayu; mesin
pengumpul debu; mesin penjilid buku untuk keperluan industri; mesin penyaring lumpur bor; mesin penyaringan; mesin
penyegel botol; mesin penyegel robot; mesin penyegel untuk keperluan industri; mesin penyemprot air; mesin penyortir untuk
pemrosesan kimia industri; mesin perforasi untuk keperluan industri; mesin pertanian; mesin photoengraving; mesin pistol
hopper; mesin pneumatik; mesin pneumatik dan aparat; mesin pompa angin (instalasi
bengkel); mesin pompa bertekanan tinggi; mesin potong, listrik; mesin puting beliung; mesin sandblasting; mesin scutching
untuk industri tekstil; mesin senapan semprot angin; mesin sortasi optik untuk keperluan industri; mesin sortasi untuk industri;
mesin sortasi untuk keperluan industri; mesin sortir parsel otomatis; mesin sortir yang dikendalikan sensor; mesin stamping;
mesin stamping otomatis; mesin stapler angin; mesin sumur minyak memompa; mesin tekanan cuci; mesin terbang-roda;
mesin tidur siang untuk industri tekstil; mesin untuk cetak timbul; mesin untuk industri konstruksi; mesin untuk industri tekstil;
mesin untuk kayu gergaji; mesin untuk kendaraan bantalan udara; mesin untuk memadatkan tanah; mesin untuk
membersihkan permukaan menggunakan air bertekanan tinggi; mesin untuk membersihkan uang kertas; mesin untuk
membuat karton bergelombang; mesin untuk membuat kotak kertas; mesin untuk membuat susu bubuk; mesin untuk
memotong dan membelah kayu untuk kayu bakar; mesin untuk memotong-motong sampah hortikultura; mesin untuk mencuci
peralatan dapur; mesin untuk menghilangkan bahan limbah selama proses industri; mesin untuk pembuatan bahan kemasan;
mesin untuk pembuatan pengikat atau pengunci; mesin untuk produksi material pengemasan; mesin untuk stamping harga
pada barang dagangan; mesin vibrator bensin; mesin yang dioperasikan untuk menentukan ketetapan letak untuk mengontrol
komputer penomoran mesin yang digunakan menempatkan posisi yang tepat; mesin, mesin perkakas, peralatan yang
dioperasikan daya; mesin, peralatan dan peralatan untuk digunakan di ladang minyak dan gas; mesin-mesin dan instrumen-
instrumen pengukur listrik statis; mesin-mesin industri untuk membersihkan pasir; mesin-mesin makanan pencampuran untuk
penggunaan komersial; mesin-mesin penyaringan untuk digunakan pada pembuatan semikonduktor-semikonduktor; mixer
[mesin]; mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan
industri [mesin]; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mobil
chassis metal lift; mobil lift; mobil logam Lift; mobile crane; motor arus searah; motor dan generator listrik secara teknis cocok
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untuk mengubah listrik menjadi energi mekanik dan sebaliknya, termasuk sistem eksitasi dan kontrol yang diperlukan; motor
hidrolik untuk excavator; motor listrik dan bagiannya, selain untuk kendaraan darat; motor listrik dan generator untuk peralatan
penanganan material, termasuk sensor, kontrol dan peralatan switching; motor listrik dengan transmisi roda gigi untuk mesin;
motor listrik untuk mesin; motor listrik untuk mesin dengan servo digital controller drive; motor listrik vibrator; motor mesin jahit;
motor servo arus bolak balik; motor servo untuk sistem pendingin udara; motor winch; multi-tujuan mesin cuci tekanan tinggi;
naik-on mesin pemotong rumput; notchers [mesin alat]; nozel isap untuk penyedot debu; nozel untuk pembersih vakum; nozel-
nozel udara panas yang merupakan suku cadang dari senjata udara panas; obeng listrik tanpa kabel; obeng, listrik; obeng,
pneumatik; obor blow gas dioperasikan; obor las; obor las, dioperasikan dengan gas; obor las, listrik; obor pemotongan,
dioperasikan dengan gas; obor propana untuk kliring vegetasi; outerbox mulai mesin; oxyfuel pengelasan robot; pabrik
penggergajian; pabrik untuk keperluan rumah tangga, selain tangan dioperasikan; pahat untuk mesin; pakan mesin penggiling;
pakan pencampuran mesin [pakan mixer]; palu [bagian mesin]; palu bor listrik yang dioperasikan; palu hidrolik; palu latihan;
palu latihan perkusi; palu listrik; palu pembongkaran; palu pneumatik; palu putar, listrik; panas meleleh senjata lem; parket lilin-
Pemoles, listrik; particulate filter [bagian mesin]; pasta pembuat, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pedal drive untuk mesin
jahit; pegas (bagian dari mesin); pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pelat tunggal untuk mendukung bantalan
poros; pelepasan limbah makanan [pembuangan sampah]; pelumas pompa; pemadat sampah; pemancar pengerjaan ulang
udara panas; pemanen untuk pertanian; pemangkas lindung nilai [mesin]; pemangkas lindung nilai, listrik; pemangkas pagar
rumput listrik; pemangkas rumput, listrik; pemangkas tali untuk penggunaan di taman; pembersih dan penyapu kolam renang;
pembersih lantai otomatis; pembersih lantai robotik; pembersih uap multi-tujuan; pembersih uap untuk keperluan rumah
tangga; pembersih udara [bagian-bagian mesin]; pembersih vakum basah dan kering; pembersih vakum didukung oleh baterai
yang dapat diisi ulang; pembersih vakum genggam; pembersih vakum listrik; pembersih vakum listrik untuk keperluan industri;
pembersih vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pembersih vakum pusat; pembersih vakum ransel; pembersih vakum
robot; pembersih vakum siklon; pembersih vakum tabung; pembersih vakum tanpa kabel; pembersih vakum tegak; pembersih-
pembersih untuk menyolder ujung-ujung besi; pembuatan innerbox mesin; pembuatan outerbox mesin; pembudidaya
bermotor; pembudidaya pertanian; pembuka jendela, pneumatik; pembuka pintu hidrolik dan penutup [bagian mesin];
pembuka pintu pneumatik dan penutup [bagian mesin]; pembuka pintu, hidrolik; pembuka pintu, pneumatik; pemburu [Mesin
Perkakas]; pemecah batu hidrolik; pemegang alat mesin; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemisah debu;
pemoles sepatu, listrik; pemotong PCD; pemotong [mesin]; pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pemotong
bawang putih, listrik; pemotong benang milling [Mesin Perkakas]; pemotong beton; pemotong daging [mesin]; pemotong
daging listrik untuk keperluan rumah tangga; pemotong daging, listrik; pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
pemotong jerami; pemotong lubang; pemotong sekam; pemotong sekam, listrik; pemotong tunggul pohon; pemotong waterjet
robot; penajam gunting, listrik; penarik kuku, listrik; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam aplikasi ruang
angkasa; pendinginan sel bahan bakar pompa untuk digunakan dalam kendaraan; penekan [mesin untuk keperluan industri];
pengangkat Pallet/Pemindah Pallet; pengangkat mekanis dan hidrolik; pengasah (bagian-bagian mesin); pengeboran mesin
dan bagian untuk itu; pengecil tekanan [bagian mesin]; pengecil tekanan menjadi bagian dari mesin; pengepres buah, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; pengepres hidrolik; pengepres hidrolik untuk pengerjaan logam; pengering kombinasi mesin
cuci; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk kendaraan, termasuk sensor, kontrol dan peralatan
switching; penggerak bantuan listrik dan penggerak utama listrik untuk peralatan seluler menggunakan sensor, kontrol dan
peralatan  switching; penggerak dan perangkat listrik untuk kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin udara, sistem
ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan distribusi, kompresor, peralatan vakum dan pendingin, termasuk peralatan
kontrol dan peralatan pengukur; penggerak hidrolik, pneumatik, elektrik atau elektromagnetik untuk katup, keran atau klak
katup; penggerak listrik dan peralatan generator untuk konverter energi dan sistem penyimpanan, termasuk sistem eksitasi
yang sesuai; penggiling; penggiling daging, listrik; penggiling daging, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling dapur,
listrik; penggiling elektrik; penggiling kopi yang dioperasikan dengan daya; penggiling kopi, listrik; penggiling kopi, selain
dioperasikan dengan tangan; penggiling listrik; penggiling listrik untuk keperluan rumah tangga; penggiling makanan yang
dioperasikan dengan listrik dan daya; penggiling makanan, listrik; penggiling makanan, listrik, untuk keperluan industri;
penggiling makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling makanan, listrik, untuk penggunaan komersial;
penggiling obat [mesin]; penggiling pneumatik; penggiling robotik; penggiling sudut; penggiling, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penghancur dari listrik untuk keperluan rumah tangga; penghancur kertas untuk keperluan industri; penghancur untuk
keperluan industri; penghancur, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghubung cepat hidrolik untuk backhoe; pengisian
bahan bakar hidrogen pompa untuk stasiun rumah; pengolah makanan listrik (selain untuk keperluan rumah tangga); pengolah
makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah tanah [mesin]; pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi
listrik, peralatan penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas bagian-bagian/komponen-komponen elektronik;
pengontrol-pengontrol suhu untuk solder-solder besi listrik, peralatan penyolderan listrik dan alat-alat listrik untuk melepas
listrik.; pentil untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan,lubang besar, dan alat silinder untuk melindungi
sensor suhu; penugal benih untuk mesin pertanian; penutup jendela, pneumatik; penutup pintu, hidrolik; penutup pintu,
pneumatik; penyaring (bagian dari mesin) untuk keperluan industri, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil;
penyaring udara untuk mobil; penyaringan mesin untuk pengolahan kimia; penyedot debu; penyedot debu basah; penyedot
debu untuk keperluan industri; penyedot debu untuk keperluan rumah tangga; penyedot debu untuk mobil; penyedot debu
untuk penggunaan komersial; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; peralatan
mesin; peralatan mesin computer numerical control [CNC] untuk mesin pengepakan; peralatan mesin jahit; peralatan mesin
kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin bor; peralatan mesin kontrol numerik komputer [CNC] untuk mesin penggilingan;
peralatan mesin untuk industri elektronik; peralatan mesin untuk logam bekerja; peralatan mesin untuk mengolah produk-
produk plastik setengah jadi; peralatan mesin untuk perawatan bahan dan untuk manufaktur, tidak termasuk perkakas untuk
produksi suku cadang otomotif, komponen, rakitan, sistem bodi, dan sistem sasis; peralatan mesin untuk putus materi
permukaan jalan; peralatan pelumasan (mesin); peralatan pembersih jendela, listrik; peralatan pembersih menggunakan uap;
peralatan pemisahan bahan padat, yaitu, mesin pengering material; peralatan pengapian mesin pembakaran internal;
peralatan pengelasan, dioperasikan dengan gas; peralatan pengukuran dan kontrol untuk minyak dan gas, ruang angkasa,
otomotif, listrik dan industri energi; peralatan penyolderan listrik, yaitu, stasiun-stasiun pemanas untuk penyolderan elektronik
dan penyolderan substrat semikonduktor.; peralatan tinta untuk mesin cetak; peralatan-peralatan menyolder listrik, yaitu,
stasiun-stasiun pengerjaan ulang udara panas untuk menyolder elektronik dan penyolderan substrat semikonduktor; perangkat
drive yang electropneumatic untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; perangkat penahan untuk peralatan mesin;
peredam kejut pegas untuk mesin; peredam tekanan [bagian-bagian mesin]; perkakas bor listrik untuk rumah tangga;
perkakas dan perlengkapan untuk mesin jahit; pipa kepala sebagai bagian dari sistem pembuangan kendaraan; piring mesin
geser; pisau frais [peralatan mesin]; pisau mesin penggiling; pisau pemotong sekam; pisau untuk gergaji bundar; pisau untuk
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gergaji listrik; pistol semprot untuk cat; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk kompresor; piston untuk mesin;
piston untuk mesin kendaraan; piston untuk mesin kendaraan darat; piston untuk mesin pembakaran internal; pita/perekat
pararel (termasuk sabuk konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat; pita/perekat pararel (termasuk sabuk
konveyor, tidak termasuk sabuk mesin untuk kendaraan darat) (bagian dari mesin); pneumatik ratchet kunci pas; polikristalin
berlian kompak [PDC] bor untuk mesin pengeboran; pompa [bagian mesin, mesin atau motor]; pompa [mesin]; pompa [mesin]
untuk industri minuman; pompa aerasi untuk akuarium; pompa air bensin; pompa air dc; pompa air diesel; pompa air listrik;
pompa air listrik tekanan tinggi; pompa air untuk kolam renang; pompa air untuk mandi; pompa air untuk mesin kendaraan
darat; pompa air untuk mesin pancang; pompa air untuk motor dan mesin; pompa air untuk pemandian pusaran air; pompa air
untuk pemandian spa; pompa air untuk unit penyaringan air; pompa aliran aksial; pompa bah; pompa bahan bakar untuk
mesin; pompa bahan bakar untuk mesin kendaraan darat; pompa bahan bakar untuk stasiun layanan; pompa bahan bakar
yang dapat mengatur sendiri; pompa bir; pompa celup listrik; pompa dan kompresor menjadi bagian dari mesin, motor dan
mesin; pompa diesel; pompa hidrolik; pompa hidrolik untuk excavator; pompa hisap; pompa kincir angin; pompa lobus putar;
pompa lumpur; pompa macerator; pompa menjadi bagian dari mesin, motor dan mesin; pompa meteran sentrifugal; pompa
minyak untuk mesin kendaraan darat; pompa multiphase sekrup; pompa pemulihan refrigeran; pompa pengeluaran bahan
bakar untuk stasiun pengisian (bahan bakar); pompa pengisian bahan bakar hidrogen untuk stasiun pengisian (bahan bakar);
pompa pneumatik; pompa putar; pompa resirkulasi air yang digunakan terutama untuk kolam renang dan spa; pompa
saringan; pompa sentrifugal; pompa sirkulasi; pompa submersible; pompa sumur submersible; pompa tekanan tinggi; pompa
turbin regeneratif; pompa turbin vertikal; pompa udara [instalasi garasi]; pompa udara akuarium; pompa udara elektronik
terkompresi; pompa udara terkompresi; pompa udara untuk akuarium; pompa ulir; pompa untuk berenang melawan arus;
pompa untuk ekstraksi gas [mesin]; pompa untuk instalasi pemanas; pompa untuk mesin kendaraan darat; pompa untuk
mesin pendingin; pompa vakum; pompa vakum [mesin]; pompa vakum bolak-balik; pompa volume yang dikontrol; pompa,
listrik; poros untuk pompa; pukulan untuk mesin meninju; pusat bor menjadi bagian dari mesin; rak pencuci piring [bagian dari
mesin pencuci piring]; rantai kenveyor; rantai lift logam; rantai penggerak selain untuk kendaraan darat; rantai penggerak
untuk mesin; rantai penggerak, selain untuk kendaraan darat; rantai roller menjadi bagian dari mesin; rantai roller, selain untuk
kendaraan darat; ratchet kunci pas, listrik; reamers [bagian mesin]; reamers menjadi alat mesin; regulator (bagian dari mesin);
regulator [bagian mesin]; regulator air umpan [mesin]; regulator menjadi bagian dari mesin; regulator tekanan [bagian mesin];
regulator tekanan menjadi bagian dari mesin; rem untuk mesin industri; resistensi las robot; reverse osmosis pompa; rig
pengeboran; robot industri; robot industri tak berawak untuk membawa makanan dan minuman; robot industri untuk bekerja
bahan plastik; robot industri untuk kaca bekerja; robot industri untuk kaca membentuk; robot industri untuk membentuk bahan
plastik; robot industri untuk menjahit; robot industri untuk mesin dan peralatan mesin; robot industri untuk pengelasan; robot
industri untuk pengolahan dan membentuk kayu; robot industri untuk peralatan mesin; robot las busur logam terlindung; robot
las busur terendam; robot pembersih jendela; robot pemotongan plasma; robot pengamplas; robot pengelasan busur; robot
pengelasan laser; robot pengelasan orbital; robot untuk melakukan pekerjaan rumah (untuk keperluan rumah tangga); robot
untuk membersihkan; robot untuk pembawa bagasi; roda abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda
berputar; roda cacing untuk mesin; roda gesekan untuk mesin; roda gigi menjadi bagian dari mesin; roda gigi untuk mesin;
roda gila mesin mobil; roda kawat untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; roda mesin; rol konveyor; rol untuk mesin
cetak rotary; rol untuk mesin pengolahan barley; roll pengiling; roll pengiling silinder; roll pengiling untuk pengerjaan logam;
roller otomatis; rotary blower; router [Mesin Perkakas]; rumah bantalan untuk mesin; rumah kipas pendingin untuk mesin
mobil; rumit mesin penggiling; rumput pemangkas, listrik; sabuk abrasif untuk sander yang dioperasikan dengan daya; sabuk
kipas untuk motor dan mesin; sabuk konveyor wire mesh; sabuk pengaman untuk penyedot debu; sabuk untuk konveyor;
sabuk untuk mesin kendaraan pertanian; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan
makanan atau minuman; saringan-saringan (filters) untuk mesin-mesin penyaringan; selang penyedot debu; sepatu mesin
jahit; servomotors untuk mesin jahit; set motor-generator untuk penggunaan energi alternatif; sikat menjadi bagian dari motor,
generator dan dinamo; sikat untuk penyedot debu; singkatan jack hidrolik; sistem lift buatan untuk digunakan di dalam sumur
minyak dan gas serta komponennya; stang piston; stasiun-stasiun penyolderan; stasiun-stasiun penyolderan listrik untuk
menyolder elektronik dan penyolderan susbstrat semikonduktor; stasiun-stasiun solder; switch tekanan menjadi bagian dari
mesin; tabel lift hidrolik; tali kipas untuk motor dan mesin; tanaman oksigen generator untuk industri akuakultur; tang hidrolik
(bagian dari mesin Membangun); tangga; tangga bergerak [eskalator]; tangki air pendingin untuk mesin mobil; tas alat, diisi
dengan alat yang dioperasikan dengan daya; tas penyedot debu; tekanan mengurangi katup menjadi bagian dari aparat
kriogenik [mesin]; tekanan tinggi pompa untuk instalasi cuci; tepi rumput pemangkas [mesin]; tinta peralatan untuk mencetak
blok; tiriskan auger, listrik; toolholder untuk mesin pengerjaan logam [bagian-bagian mesin]; traktor rumput; transduser
tekanan menjadi bagian dari mesin; transporter pneumatik; trek karet menjadi bagian dari crawler di crane; trek karet menjadi
bagian dari perayap di mesin konstruksi; trek karet menjadi bagian dari perayap di mesin pertanian; trek karet menjadi bagian
dari perayap pada mesin dan peralatan bongkar muat; trek karet untuk derek perayap; tungsten arc gas las robot; turbin angin;
turbin hidrolik; turbin udara untuk pesawat terbang; turbin udara, selain untuk kendaraan darat; turbin, kompresor, katup,
pompa sentrifugal, dan peralatan terkait dalam bidang minyak dan gas, jalur pipa minyak dan gas, petrokimia dan industri.;
turbocompresor; turbogenerators; tympans [bagian dari mesin cetak]; unit kipas angin listrik untuk pembersih vakum; unit
pembersih ultrasonik elektronik; unit pembuangan limbah; unit pembuangan limbah, listrik; unit roda gigi untuk mesin; vibrator
[mesin] untuk keperluan industri; vibrator beton; vibrator beton, listrik; whisks, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
windlasses bertenaga listrik; windrowers untuk mesin pertanian===
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Nama Merek : FASHIONESA
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pameran peragaan busana untuk keperluan

komersial; analisis kecenderungan busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; jasa
ritel berkenaan dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan
pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan
dapur dan peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi
peragaan busana untuk tujuan promosi; penjualan busana muslim melalui internet / online; penyatuan pada satu tempat untuk
pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; toko busana muslim===
===Jasa pendidikan non formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design===
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PT. Purimet Metropolitan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Purimet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sensor cuaca lalu lintas; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat telemetering kendali jarak jauh; lampu lalu

lintas; lampu peringatan bahaya jalan; paket perangkat lunak komputer; paket perangkat lunak terintegrasi; panel  kendali;
peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal;
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan perangkat sensor; perangkat sinyal lalu lintas yang
bercahaya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:56:31
540   EtiketJID2022036233

730
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: Jl. Tanah Barak Br. Canggu, Kel. Canggu, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali,
80361
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  SA’MESA DI NONNA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar yang menyediakan kudapan; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Perhotelan; Restoran; akomodasi sementara;

apartemen berlayanan; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan lounge koktail; layanan untuk menyediakan
makanan dan minuman; restoran swalayan.; Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa hotel
dan resor; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa
penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe
kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan perjamuan; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan
tempat tidur dan sarapan; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi,
pesta, dan pertunjukan; Pemesanan meja restoran secara online; Penginapan untuk liburan; Restoran; Restoran Jepang;
Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan
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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
katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa
penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan
kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan agen untuk pemesanan restoran;
layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan hotel dan restoran;
layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi
restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria
dan restoran; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan makan malam dan restoran; layanan penginapan tempat tidur
dan sarapan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran turis; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; memberikan peringkat
dan ulasan restoran; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyediakan layanan
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi tentang
layanan restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran pizza; restoran, bar
dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 15:58:23
540   EtiketDID2022036234

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GN.PAYUNG PERUM TAMAN WIRA UMADUI BLOK E NO.8, RT 000 / RW 000,
KEL. PADANGSAMBIAN KELOD, KEC. DENPASAR BARAT, Kota Denpasar, Bali

REMON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Seën Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); 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 (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion
Pengelupasan Kulit; 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
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Lotion flek (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari
susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi,
deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; 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); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak;
bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk glitter kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk
pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran
dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia;
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk 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]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik
tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; 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 boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit;
krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; 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;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
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pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; 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; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pencuci
vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
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 fumigasi [parfum]; 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; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar
kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 16:10:12
540   EtiketDID2022036235

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Satando 3/15, Rt. 002/006, Kelurahan Malimongan , Kecamatan Wajo, Kota
Makasar, Sulawesi Selatan , Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90172

A.Melani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maysaro GLOW,
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 penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Bahan

kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau
kosmetik.; Bahan riasan; Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk
wajah; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan
pembersih kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cat alis; Cologne bayi; Deodorant
stick; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Eyeliner; Garis Mata
(Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelembab
kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik fungsional; Kosmetik perpaduan dari
powder dan liquid foundation (cushion); 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; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek
(kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim 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 mandi;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit;
Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata;
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;
Lipstik berbentuk pasta; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan;
Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh;
Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik);
Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Maskara;
Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker
untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik);
Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat
tidur; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Obat kumur oral; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pelapis kuku;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser];
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Pembersih anti-penuaan; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah
(kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil
highlighter (kosmetik); Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik
yang sudah dilembabkan; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna
bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang
mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih kulit dan badan; Produk
perawatan rambut; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun jerawat; Sabun
kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Sampo rambut
3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner &
astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-
keringat.; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penyegar udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Sipat; Siwak; 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); Tempat lipstik; Tissue wangi basah; Tisu diresapi sediaan pembersih untuk
membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Warna alis; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan
perawatan kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; air lavender; alis
palsu; alis palsu perekat diri; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bakhoor; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah
ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit;
bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk pacar; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-
bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa mandi; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan penghapus kutek; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat
wajah; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; dandan;
dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata
agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi;
eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
formula anti-kerut; foundation; foundation cair; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik;
gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pra-cukur; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel
untuk wajah; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel perawatan
kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan
kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrator kulit;
highlighter (kosmetik); hio; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krim untuk mandi shower; kapas dalam bentuk bola-
bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; 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; kondisioner bibir; kondisioner kuku;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu;
kosmetik yang mengandung ekstrak batu permata; kosmetik, yaitu alas bedak, concealer, pengkilap bibir, maskara, pembersih
make-up; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim bronzing kulit; krim creambath; krim
cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat;
krim kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim
pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk
keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya;
krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh beraroma;
krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah
kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk spa; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku jari kaki palsu; kulit
mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lem untuk menguatkan kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit;
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losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk muka;
losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut;
losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion
kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik];
lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-
up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh;
make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-
manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk wajah; masker
pembersihan; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah; masker wajah memurnikan
arang; memijat minyak dan lotion; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond;
minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak kasturi
[wewangian]; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri;
minyak rambut orang aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi;
minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk padat; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung
terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih daerah kewanitaan tidak
mengandung obat; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair;
pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih
selakangan; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan
permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; pengkilap bibir; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik;
pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda
(kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow
glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan scrubbing (scrubbing preparations) untuk
digunakan pada kulit, yaitu, lulur (body scrubs) dan scrub wajah (facial scrubs); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum
jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut
termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun lebah untuk keperluan kosmetik; reed
diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk
digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair
untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk
mandi kaki; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi [untuk manusia]; sabun
mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun untuk keringat kaki; sabun wajah dan sabun badan yang
tidak mengandung obat, butiran manik-manik untuk mandi, butiran kristal untuk mandi, busa untuk mandi, gel untuk mandi,
losion untuk mandi, minyak untuk mandi, garam untuk mandi yang tidak mengandung obat, gelembung busa untuk mandi,
busa untuk, sabun mandi cair, busa untuk mandi di bawah pancuran dan busa untuk mandi, gel untuk mandi di bawah
pancuran dan gel untuk mandi, lulur untuk mandi di bawah pancuran dan lulur untuk mandi; sabun wangi; sachet bunga
rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner
untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan
perawatan kulit; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk berjemur dan
sediaan untuk melindungi kulit dari efek sinar matahari; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit
dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetik, yakni krim untuk mengencangkan kulit; sediaan kosmetika
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untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan wajah
kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan untuk membersihkan dapur, sediaan untuk
membersihkan kamar mandi, sediaan untuk membersihkan toilet; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk menghapus
manikur; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pewarnaan awal rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh, untuk menutupi noda kulit dan kosmetik untuk menindaklanjuti pengobatan pasca
operasi bekas luka pada kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi,
mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan-sediaan 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 dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; 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; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum yang mengandung
ekstrak batu permata; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker
nail art; stiker seni tubuh; strip napas menyegarkan; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; susu mandi;
susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit;
tips kuku; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; toner kulit; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami;
wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian vanila;
wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak
esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk
penggunaan pribadi===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PAMENANG II NO.85 DSN KATANG, RT 003 / RW 005, KEL. SUKOREJO, KEC.
NGASEM, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

SAGITA KHRISMARRATHUS, S.H.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Local Glow
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); 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 (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion
Pengelupasan Kulit; 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
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Lotion flek (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari
susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi,
deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; 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); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan perasa/aroma; bedak;
bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk glitter kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk
pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran
dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh
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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]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis
mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik
tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; 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 boot; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit;
krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim mata; krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim
tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; 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;
lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker kosmetik;
masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata; masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker
pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu;
minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; 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; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pencuci
vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch;
pewangi rambut; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan;
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 fumigasi [parfum]; 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; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi
udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar
kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum
jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum
perawatan rambut; serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 16:14:58
540   EtiketDID2022036237

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mediterania Garden Residences 2, Tower Flamboyan No. 11, Jl. Tanjung Duren
Raya, Kav. 5-9, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan ,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

PT. PURIMET METROPOLITAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Purimet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penerangan LED untuk jalan; lampu keselamatan LED; penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 16:27:36
540   EtiketJID2022036238

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Griya Hegar Asri Blok c6 No.7 Rt.002 Rw.009 Desa Hegarmukti Kecamatan.
Cikarang Pusat Kab.Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17530

Santi Gustiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHEZ DRINK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Warna hitam dan daun berwarna hijau 3 lembar
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan minuman jelly===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 16:32:16
540   EtiketDID2022036239

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NOENOENG TISNA SAPUTRA, RT 002 / RW 011, KEL. KAHURIPAN, KEC.
TAWANG, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

APAR SUPARJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYOU SKIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah m uda, Merah, Biru tua dan Biru Muda.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Garis Mata (Eye liner); 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 (kosmetik); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion
Pengelupasan Kulit; 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
perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk pijat; Lotion flek (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum
laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari
susu; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; 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 kosmetik;
Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel,
toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; 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); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan parfum dan
perasa/aroma; bedak; bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak tubuh; bedak
wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi; bubuk glitter kosmetik; bubuk
masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cat kuku (kosmetik); celak mata; colognes, parfum dan kosmetik;
concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga;
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]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; 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 boot; krim
cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim masker tubuh; krim
mata; krim matahari; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh
kosmetik; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; 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; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker mata;
masker mata gel; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker
perawatan rambut; masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah smoothing; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak untuk
parfum dan aroma; mousses [kosmetik]; paket kosmetik wajah; 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; pembersih baki
sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet dengan pewangi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari
ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit
berbentuk cairan; 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 fumigasi [parfum]; 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; sediaan pewangi ruangan;
sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum
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kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut;
serum rambut; serum wajah; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk
pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 17:03:56
540   EtiketJID2022036240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GoWork Lt. 38, Millenium Centennial Center, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 25,
Kuningan, Karet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT KULINER INOVATIF INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Evelyn Irmea Sinisuka S.H.,
Graha CIMB Niaga 24th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CrypDonut
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Orange, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===menyajikan makanan dan minuman di toko donat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 17:06:59
540   EtiketDID2022036241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GoWork Lt. 38, Millenium Centennial Center, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 25,
Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12920, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT KULINER INOVATIF INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Evelyn Irmea Sinisuka S.H.,
Graha CIMB Niaga 24th Floor Jalan Jenderal Sudirman Kavling 58

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CrypDonut
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Orange, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===campuran donat instan; donat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 17:14:02
540   EtiketJID2022036242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumber Sari, RT/RW : 011/004, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten
Lumajang, Jawa Timur, 67374

HIRA PARSOMAL, DEEPAK DAYARAM GHINDWANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: I Putu Uye Arya Berbudi S.H., M.H.,
Jalan Palapa VIII No. 12 B, Denpasar 80223

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SATVIKA BHOGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau; kuning; hitam; biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Layanan penjualan ritel yang

berkaitan dengan produk makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman; layanan grosir untuk bahan
makanan; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 18:22:44
540   EtiketDID2022036243
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rambutan RT 002 RW 004, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo,
Gorontalo, 96136

MOH. RAMDHAN MOPANGGA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TETHUNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Hijab; gamis; gaun; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; setelan jas;

topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 18:43:38
540   EtiketJID2022036244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DHARMAHUSADA MAS BE-10, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60115
DEDY SETIO, SE, MBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dia (Delicious is absolute)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lezat itu mutlak
591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat Muda Keabuan
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 18:45:46
540   EtiketDID2022036245

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu identitas magnetik; Kartu magnetik berkode; Kartu pembayaran magnetik; Perangkat lunak aplikasi komputer yang

dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi, skema
keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak komputer dan aplikasi
perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa secara online; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
[perangkat lunak]; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; kartu keanggotaan yang
disandikan; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif
promosi dan jasa promosi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; 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 yang berkaitan dengan pengorganisasian,
pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 18:57:04
540   EtiketDID2022036246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan gelang kaki; Kotak untuk arloji

(presentasi); Liontin perhiasan; Liontin untuk gelang; anting tindik; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting; anting-anting
berlapis emas; anting-anting berlapis perak; anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting perak; arloji;
bagian komponen untuk jam dan arloji; bagian untuk jam tangan; berlian kasar; bros [perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan];
cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin berlapis emas; cincin emas; cincin kawin; cincin pertunangan; cincin
platinum; cincin tindik badan; gelang [perhiasan]; gelang dari logam mulia; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi
logam mulia [perhiasan]; gelang ikat rambut; gelang kaki; gelang perak; gelang yang terbuat dari tekstil bersulam [perhiasan];
gelang, bukan dari logam mulia; jam tangan; jam tangan kuarsa; jam tangan otomatis; jam tangan perak; jam tangan
perhiasan; jam tangan platinum; jepit untuk perhiasan; kalung [perhiasan]; kalung, bukan dari logam mulia; kancing telinga;
kasing jam, bukan dari logam mulia; klip syal menjadi perhiasan; kotak arloji, bukan dari logam mulia; kotak perhiasan dari
logam mulia; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak perhiasan, bukan dari logam mulia; kotak presentasi untuk
perhiasan; kotak untuk arloji; mutiara imitasi; mutiara yang terbuat dari ambroid [pres amber]; ornamen perhiasan; penjepit
dasi, bukan dari logam mulia; penutup  cincin perhiasan untuk melindungi dari benturan, abrasi, dan kerusakan pada cincin
dan batu cincin; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan berlian; perhiasan emas; perhiasan manik-manik kayu;
perhiasan mutiara; perhiasan perak; perhiasan sepatu; perhiasan untuk anak-anak; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk
pria; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia dan
semi mulia; pin dekoratif [perhiasan]; pin topi, bukan dari logam mulia; rantai [perhiasan]; rantai logam mulia untuk gelang;
rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; tag gantungan kunci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:02:25
540   EtiketDID2022036247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang cetakan untuk keperluan periklanan; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku

harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Iklan (Barang Cetakan); Kantong plastik HD; Kartu cetak, selain bersandi
atau magnetic; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Kertas catatan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda kerja
dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Materi periklanan yang dicetak; Poster periklanan; Publikasi
cetak untuk bisnis periklanan; Selebaran iklan; alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; amplop; bahan promosi dan iklan;
bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; brosur cetak; buku; buku catatan; buletin berita [barang cetakan]; cap
[stempel]; kalender; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop,
kantong] kertas untuk kemasan; kantong hadiah kertas; kantong kertas; kantong kertas belanja; kantong kertas berlapis;
kantong plastik; kantong plastik untuk pengepakan; kartu bergambar; kartu loyalitas tidak bersandi; kartu nama; kartu
penilaian; kertas catatan berperekat; kertas kop surat; kertas pembungkus kado logam; klip uang dari logam mulia; kotak alat
tulis; majalah-majalah; materi promosi tercetak; nama lencana [keperluan kantor]; pamflet; papan iklan kertas atau karton;
pembuka surat dari logam mulia; pena dari logam mulia; penanda buku dari logam mulia; stiker; surat jalan; surat-surat
edaran; tanda-tanda iklan kardus; tanda-tanda kertas iklan; tas pesta yang terbuat dari kertas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:08:36
540   EtiketJID2022036248

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; Administrasi skema keanggotaan termasuk skema

kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon; Distributor; Iklan niaga televisi; Iklan
secara online melalui jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa berlangganan keanggotaan klub; Jasa
layanan pelelangan secara online; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa penjualan eceran; Jasa
perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); 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; Manajemen
Usaha; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Peragaan barang; Proses administratif pesanan belanjaan; Toko
perhiasan; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa
bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan
kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas
pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif
penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi
program imbalan kesetiaan; demonstrasi barang; distribusi sampel; hubungan Masyarakat; iklan radio; iklan televisi; jasa
distributor grosir untuk perhiasan; jasa klub pelanggan, untuk keperluan komersial, promosi dan/atau iklan; jasa marketing
melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi komersial secara online; jasa periklanan; jasa-jasa
penjualan barang; jasa-jasa ritel, yakni, administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta untuk memperoleh diskon
jasa pengiriman melalui penggunaan diskon program keanggotaan dan program pengiriman tingkat variabel; layanan iklan dan
pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan digital; layanan perwakilan penjualan; layanan ritel disediakan
melalui katalog pesanan melalui pos; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel menampilkan berbagai macam
barang konsumen; layanan toko ritel online yang menampilkan perhiasan; manajemen bisnis; manajemen penjualan;
melakukan lelang virtual interaktif; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; mempromosikan barang dan jasa orang
lain dengan membagikan kupon, kartu perdagangan dan kartu keanggotaan; mengatur dan melakukan acara promosi dan
pemasaran; mengatur pelelangan; pelelangan; pemasaran; pemasaran media sosial; pemrosesan administratif pesanan
pembelian dalam kerangka layanan yang disediakan oleh perusahaan mail-order; penelusuran dari barang dan jasa dari pihak
lain melalui sistem on-line komputer; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan; penyebaran
bahan iklan; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyebaran materi iklan melalui pos; penyelenggaraan acara untuk
tujuan komersial/promosi dan publisitas; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara hiburan; proses administrasi pesanan
pembelian yang terkomputerisasi; 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; sponsor promosi acara gaya hidup; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara penggalangan
dana amal; supermarket; toko online; toko yang menjual perhiasan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:10:20
540   EtiketDID2022036249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. KH. Notu Badu, no. 232, Lingkungan Hayati, RT 16 RW 05, kelurahan
hepuhulawa, kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo,
Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, 96212

Nurhikmah hairak h. biga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); biji kopi panggang; kopi giling===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:13:01
540   EtiketDID2022036250

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (Toko Aulia) Jl. Prof. Dr. H. B. Jassin, Kel. Tomulabutao, Kec. Dungingi, Kota
Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96138

Alif Anggriawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SICKMYND + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; celana kasual; jaket [pakaian]; kaos; kaos polo; pakaian; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian untuk

pria; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:17:34
540   EtiketJID2022036251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Perbaikan perhiasan; Jasa perbaikan dan pembersihan permata dan perhiasan; pemeliharaan ornamen perhiasan;

perbaikan dan pemeliharaan perhiasan dan jam tangan; perbaikan perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:23:37
540   EtiketJID2022036252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet, , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===memberikan informasi siaran televisi melalui situs web; menyediakan akses ke situs elektronik; menyediakan akses ke

situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses
pengguna ke jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses
pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan forum online; menyediakan forum online
untuk pengiriman pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya; pengiriman pesan elektronik melalui situs web;
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pengiriman pesan melalui situs web; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran konten audiovisual dan
multimedia melalui Internet; penyiaran program melalui internet; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan
jaringan komunikasi lainnya; streaming video film dan film independen melalui Internet; transmisi kartu ucapan online;
transmisi video, film, lukisan, gambar, teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui
Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:34:14
540   EtiketJID2022036253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===memoles batu mulia; pemolesan batu permata; pemolesan berlian dan batu berharga lainnya; pemotongan batu permata;

pengolahan dan pemotongan berlian dan batu berharga lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:40:01
540   EtiketJID2022036254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA

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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa produksi dan presentasi/penyuguhan untuk kompetisi, acara pentas panggung, pertunjukkan langsung dan acara

dengan partisipasi; Jurnal online, yaitu blog dan video log yang berisi konten multimedia; Mengatur kuliah, pameran,
demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur penyelenggaraan pameran untuk tujuan pendidikan; Mengorganisasi,
produksi dan presentasi kompetisi, kontes, permainan, kuis, ekshibisi, acara, pertunjukan, pertunjukan dengan berkeliling,
acara pementasan panggung, pertunjukan teater, konser, pertunjukan langsung dan acara dengan partisipasi penonton;
Menyelenggarakan seminar; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan konferensi, seminar dan
pameran; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan
(weblog (blog)) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna; melakukan lokakarya dan seminar; memberikan
instruksi dalam pembuatan perhiasan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur pameran,
seminar, dan konferensi; menyediakan blog dalam bentuk jurnal secara online melalui internet berupa laporan peristiwa saat
ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; organisasi kompetisi dan upacara penghargaan; organisasi
konferensi, pameran dan kompetisi; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara
sosial; pertunjukan musik; presentasi pertunjukan panggung; produksi pertunjukan; publikasi jurnal atau buku harian online
[layanan weblog]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:45:29
540   EtiketJID2022036255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Synthesis Tower Building II Lt. 9 & 10 Unit A, B & C, Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 64
No. 177 A, Menteng Dalam, Tebet,, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12870

PT. CENTRAL MEGA KENCANA
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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 :

: FRANK GOLD + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi teknis, desain dan rekayasa untuk pihak lain di bidang produksi logam; desain perhiasan; kadar batu

mulia; konsultasi desain; konsultasi di bidang desain fashion; konsultasi jaminan kualitas; konsultasi teknis yang berkaitan
dengan pengembangan produk; layanan konsultasi yang berkaitan dengan desain dekorasi interior; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan desain interior===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 19:57:21
540   EtiketJID2022036256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Is Plaza Lt. 5, Jl. Pramuka RT 009 RW 005, Utan Kayu Utara, Matraman,
Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13120

PT Madinah Multimedia Telekomunikasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MFLASH + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih dan jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyedia layanan informasi, penasihat, dan konsultasi terkait jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan, Layanan

instalasi, pemeliharaan, perbaikan dan perbaikan peralatan komunikasi, perlengkapan, instrumen dan sistem, komputer,
perangkat lunak komputer, sistem komputer, komputer periferal, perlengkapan dan aksesoris, perangkat pembayaran
elektronik, perlengkapan elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, computer laptop, perangkat elektronik
digital, aksesoris mobil, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, pemrosesan data dan peralatan untuk pemrograman data,
peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim, menghasilkan kembali atau memproses suara, gambar atau data,
perlengkapan elektrik untuk digunakan dengan komputer, rental dan penyewaan perangkat dan peralatan pembayaran
elektronik, telepon seluler, ponsel pintar, komputer tablet, laptop komputer, dan perangkat elektronik digital; instalasi dan
perbaikan telepon; perbaikan komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 20:26:33
540   EtiketDID2022036257

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.JAYA WIJAYA NO.22 Rt.003 Rw.024 MOJOSONGO, JEBRES, SURAKARTA,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127

YOSSA PAFIANDITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEAR CALYSTA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Pembersih wajah; Sabun untuk muka; Sampo; Serum Mata (kosmetik);

Serum leher (kosmetik); krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; losion untuk tubuh; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; sabun mandi; sabun mandi cair; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk
wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat===
===Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing; Minuman untuk kesehatan; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 20:26:47
540   EtiketDID2022036258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pandau Permai Blok B.13 No. 16, RT 003 RW 002, Pandau Jaya, Siak Hulu,
Kabupaten Kampar, Riau, 28452

M. Fachrul Rozi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teh Gepuk + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Sediaan untuk membuat
minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan tambahan rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 20:53:57
540   EtiketDID2022036259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.RUSLI DATAU RT/RW 002/003 Kelurahan Tanggikiki Kecamatan Sipatana Kota
Gorontalo, Kota Gorontalo, Gorontalo, 96125

DESI ALISANDER HUSAIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BATATA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik ubi dengan perasa; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; kacang asin; kacang diberi bumbu;

kacang kacang; kacang oven; keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik pisang; makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 21:03:14
540   EtiketDID2022036260

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Samong, RT. 002 RW. 005, Kel. Samong,  Kec. Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa
Tengah, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah

MOHAMAD IKFANNIHI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HSP06 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Pria; celana chinos; kaos; pakaian anak-anak; pakaian jadi; pakaian wanita; pakaian wol; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 21:05:43
540   EtiketJID2022036261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Belimbing No. 22, Kelurahan Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota
A A Wulan Citra Dewi
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Denpasar, Bali 80232, Kota Denpasar, Bali, 80232
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 :

: Mahana Living + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa

penginapan; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa vila; jasa penginapan wisatawan; penyediaan
menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur
melalui situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui situs web; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; reservasi kamar hotel dan penginapan
sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 22:15:35
540   EtiketDID2022036262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bandung West Java, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40561
Syaiful Hardiwarman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mod n Rock
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Rock: Batu, Genre Musik, Artian lain adalah keren, rocker
591 Uraian Warna : Merah, Putih dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 22:19:04
540   EtiketDID2022036263

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province, China
Caterpillar (Qingzhou) 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 :

: SEM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Filter udara untuk mesin ; Generator ; Mesin bubut pipa; Mesin untuk pekerjaan tanah; Motor dan mesin, kecuali untuk

kendaraan darat; alat pertanian, selain dioperasikan dengan tangan; filter bahan bakar; filter untuk mesin; filter untuk motor
dan mesin; injektor; kopling mesin dan transmisi komponen, kecuali untuk kendaraan darat; mesin dan peralatan mesin; mesin
dan peralatan pertambangan; mesin jalan paving; mesin konstruksi; mesin pembangunan jalan; mesin penanganan material,
yaitu, sistem penghilangan filter yang terdiri dari pelat angkat, umban dan tambatan yang digunakan dalam pengoperasian
minyak dan gas lepas pantai; mesin pertanian; mesin untuk industri konstruksi; mesin, peralatan dan peralatan untuk
digunakan di ladang minyak dan gas; mesin, selain untuk kendaraan darat; motor dan mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 22:41:20
540   EtiketJID2022036264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK MNA BLOK M/6,  RT/RW : 005/010, KEL/DESA : PEGADUNGAN,
KECAMATAN : KALIDERES, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA., Kota Administrasi

TJANDRA SETIADJI
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Jakarta Barat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JKW Jessica Kumala Wongso + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, 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 minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe );
Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe;
kafe-restoran dan layanan kafetaria; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran;
layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan kantin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 22:46:33
540   EtiketDID2022036265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Bojong RT/RW: 011/004, Desa Bojong, Kecamatan Cikupa, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, 15710, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710

Mad Yusup

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 :

: THREE CATS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Pakaian jadi untuk pria-

wanita dan anak-anak; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; 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); Sepatu olahraga atau santai; Sepatu
olahraga panahan; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki militer; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; baju pelindung; karet [alas
kaki]; kaus [baju ketat]; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pompa [alas kaki]; sandal kulit; sandal pakai; sepatu bot
untuk olahraga; sepatu olahraga; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sol alas kaki; sol untuk alas kaki; topi
garnisun; topi koki; topi militer; topi mode===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 22:57:58
540   EtiketDID2022036266

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalianyar Wetan Buntu 2/6, RT/RW: 001/001, Kota Surabaya, Jawa Timur
DHALIM SOEKODANU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3D TONG REN TANG AN KUNG NIU HUANG
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : TONG REN TANG AN KUNG NIU HUANG: Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Kuning emas, putih.
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511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Ramuan obat tradisional Cina;

obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 23:05:04
540   EtiketJID2022036267

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jembatan Dua Raya 12 B Nomor 7-8, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga
002, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Perkumpulan Pengusaha Jamu Indonesia

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 :

: DEWAN JAMU INDONESIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,

makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); 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 penyediaan informasi hiburan di
bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup,
perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui
sebuah situs web; Jurnal online, yaitu, blog yang menampilkan informasi dan sumber daya kesehatan dan kebugaran;
Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan
peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni,
kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika,
aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah
menengah atas; Pelatihan kesehatan; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi,
komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa,
berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; komunitas di bidang olahraga dan hiburan;
konsultasi yang berkaitan dengan organisasi kompetisi kuliner; layanan klub kesehatan dan kebugaran; layanan klub
perjamuan; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan organisasi simposium;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian kongres; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; memberikan
informasi berkaitan dengan organisasi pendidikan, budaya, olahraga dan pameran hiburan, serta komunitas, olahraga dan
aktifitas budaya, kontes dan permainan; menyediakan layanan pelatihan kebugaran (wellness) dan kesehatan yang
dipersonalisasi; organisasi acara pendidikan; organisasi acara untuk tujuan budaya; organisasi festival etnis untuk tujuan
budaya atau hiburan; organisasi kompetisi permainan elektronik; organisasi olahraga komunitas dan acara budaya; organisasi
pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi turnamen dan kompetisi; pelatihan kesehatan, yaitu,
konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau pendidikan;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 23:20:08
540   EtiketDID2022036268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CITRA INDAH BUKIT CEMPAKA BLOK X 00 NO. 10, Kota Bogor, Jawa Barat,
16830

FENTI SOFYAN, YUDI WIDIANA WINATA ATMAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARIMAKE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KARIMAKE berasal dari bahasa daerah Sunda yang artinya tinggal pakai
591 Uraian Warna : Background dengan warna coklat susu; Gambar logo dengan warna coklat gold
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Mukena; 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; pakaian; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
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pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; sandal; sandal pakai; sandal untuk anak-anak; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sepatu; syal; syal leher [muffler]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 23:20:17
540   EtiketDID2022036269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalianyar Wetan Buntu 2/6, RT/RW: 001/001, Kota Surabaya, Jawa Timur
DHALIM SOEKODANU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ishak Bisma Widiyanto S.T.,S.H.
Jalan Darmo Indah Barat 5/AB-9, RT.004 RW.004, Kel. Tandes, Kec. Tandes,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 3D LI SHIH CHEN – AN KUNG NIU HUANG WAN
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : LI SHIH CHEN – AN KUNG NIU HUANG WAN: Suatu penamaan.
NB: Pemohon adalah pemilik merek “LI SHIH CHEN – AN KUNG NIU HUANG WAN” terdaftar dengan
nomor daftar
IDM000661352 untuk jenis barang sejenis dalam kelas 05.

591 Uraian Warna : Biru, merah, hijau, kuning, emas, coklat, abu-abu, hitam, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Ramuan obat tradisional Cina;

obat-obatan; obat-obatan herbal; obat-obatan tradisional Cina===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 23:31:23
540   EtiketJID2022036270

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GREEN OFFICE PARK 9, 2ND FLOOR, JL. GRAND BOULEVARD, KEL.
SAMPORA, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT ELANODE DIGITAL GROUP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELANODE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain;
layanan branding perusahaan; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; menyediakan
informasi online dan konten multi-media dalam presentas-presentasii kepada para pengusaha, semua yang bergerak di
bidang bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/05/2022 23:55:33
540   EtiketJID2022036271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BAUNG NO. 47 RT 001 / RW 003 KEL. KEBAGUSAN, KEC. PASAR MINGGU,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12520

MUARIF SURYA LAKSONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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VOLTARA + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan instalasi untuk regulator tenaga listrik untuk pihak lain; Memberikan bantuan teknis, yaitu, saran teknis

mengenai instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik atau elektronik, peralatan dan perangkat yang digunakan
untuk operasi industri otomatis atau sebagian otomatis; instalasi, konstruksi, pemeliharaan, servis dan perbaikan energi,
peralatan pembangkit listrik dan peralatan; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan pembangkit listrik dan jaringan listrik;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan elektronik, listrik dan mekanik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan konversi energi dan pembangkit listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan konversi energi, pembangkit
listrik, peralatan konversi energi gelombang dan pembangkit listrik energi gelombang; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan penerangan listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk memasok listrik; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan peralatan untuk mendistribusikan listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem gas dan listrik; jasa
pemasangan listrik; jasa teknik kelistrikan (pembangunan); layanan listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pemasangan peralatan listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan generator listrik;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan motor listrik; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan
atau pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak non-listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan peralatan penerangan listrik; pekerjaan konstruksi yang berkaitan dengan pemasangan dan pemeliharaan
sistem kelistrikan; pemasangan kabel listrik; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan tanda-tanda visual,
tanda-tanda listrik, tanda-tanda non-listrik, tanda-tanda elektronik dan tanda-tanda digital; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan dan instrumen pengukur dan pengujian listrik dan elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan dan peralatan listrik dan elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik dan elektronik untuk digunakan di bidang otomasi; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan perangkat listrik; penyewaan dan perbaikan pabrik, peralatan untuk digunakan dalam teknik sipil, mekanik dan
listrik; perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan distribusi listrik atau
kontrol dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen;
perbaikan atau perawatan motor listrik dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan
peralatan listrik; perbaikan peralatan listrik; perbaikan peralatan listrik konsumen; renovasi, perbaikan dan pemeliharaan kabel
listrik===
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